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Pilkųjų didvyrių realybe 
Tai realybė, kuri prasideda pa

sakose. Pilkasis didvyris ten visa
da būna tas paprastasis žmoge
lis, kuris tačiau, pasirodo, yra 
yertesnis ir galingesnis už visus ga
liūnus, karalius, net už patį vel
nią. Pasakose, bent jų pradžioje, 
toks pilkasis didvyris, visada at
rodo lyg ir visai atliekamas žmo
gus, nereikšmingas, paprastutis, 
net kvailokas. Tai vis būna tre
čiasis brolis kvailiukas, neverti
namas nei tėvų, nei vyresniųjų 
brolių, apjuokiamas - kaimynų, 
bet galų gale visus tikrus ir taria
mus galijotus pranokstąs, pasiro-
dąs išmintingiausias už visus ki
tus, tampąs karaliumi arba bent 
•vedąs karalaitę. Visų paprasčiau
sias, net nereikšmingiausias pasi
rodo buvęs pats vertingiausias. 
Tai liaudies žmonių išmintis, 
tik apvilkta meniškąja pasakos 
forma. 

Sakysite, kad taip yra tik pasa
kose, o realybėje gradacija visai 
kita. Žinoma, plačios žmonijos rai
doje būna visaip, juk beveik vi
sos taisyklės būna su išimti
mis. Tačiau mūsų tautos istori
joje paprastojo žmogaus realybė 
beveik kaip pasakoje. Panaši į pa
saką, bet tikra. 

Net pačioje lietuvių tautos is
torijos pradžioje ar tik tas mūsų 
paprastasis žmogelis nebuvo iš
mintingesne už savo galinguo
sius rikius, neišeidamas paskui 
juos negrjžtamai, kaip gotai, į 
svetimas žemes, bet vis iš visų 
žygių grįždamas ir įsikabinda
mas į savo protėvių žeme'ę prie 
Nemuno. Savo r kių ir kitų ne
ramuolių keliu nuėję, mes šian
dien bū'ume seniai išnykę, kaip 
ir anie kadaise galingieji gotai, 
hunai ir panašūs. Tad ar tik ne 
tas paprastasis, net bevardis liau-
d'es didvyris padėjo tvirčiausius 
lietuvių tautos pamatus ten, kur 
jie ir šiandien nebeišverčiami. O 
kiek rikių ir kunigaikščių dingo, 
nujoję negrįžtamai į svetimuosius 
pasvieč'us. 

Ir kai tauta liko, galima saky
ti, visai be savo vadų, kai visa 
{viešuomenė jau krovė kultūrinį 
lobi nttimiiiiems, tr ne tas pap-
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rastasis, pilkasis mūsų tautos he
rojus išsaugojo visa tai, kas iššau
kė lietuvių tautinį atgimimą. 
Galų gale, pranokęs visus karve
džius, galijotus ir karalius, pilka
sis knygnešys, iš pilkosios liau
dies kilęs inteligentas ir laisvės 
kovų nežinomasis pilkasis karys 
atvedė tautą į modernųjį valsty
binį gyvenimą, pats išsiauginda
mas iš savo tarpo ir vadus. 

Nesakykite, kad visa tai tik 
praeitis, o dabar tai jau visai ki
taip. Ypač išeivijoje, kur viską, 
atrodo, lemia mūsų kontaktai su 
kongresmanais ir mūsų reveran
sai sostinių galingiesiems. Tam 
tikruose savęs nesusimenkinimo 
rėmuose, suprantama, reikia ir 
tokio lošimo. Tačiau pati realiau
sia išeivijos stiprybė ir tvirčiausia 
parama tautos išlikimui, net sve
timose padangėje, slypi vis dėlto 
tame pilkajame didvyryje. O jis 
buvo ir yra tas paprastas žmoge
lis: koks nors buvęs mokytojas, tik 
šiaip sau kategorijos tarnautojas 
ar ūkininkas, kuris ir čia, nesėdė
damas iškilmėse pirmojoj eilėj ir 
nesiverždamas į garbės prezidiu-

— Malonu užkalbinti, grįžu
sį iš tolimosios Australijos, kur 
buvo nuvykta PEN klubo kongre-
san. Sakyk, Tomai, ar Lietuvoje 
šiandien yra žinoma apie šį tarp
tautinį rašytojų apsijungimą — 
P.E.N. klubus ir kaip of'cialiai 
ir neoficialiai vertinama jų eg
zistencija? 

P. E. N. klubas, kaip žinia, yra 
tarptautinė rašytojų draugija ar 
sąjunga, egzistuojanti daugiau 
kaip 50 metų. Pirmasis jos prezi
dentas buvo John Galsworthy. 
Šiandien P. E. N. centrai veikia 
62 šalyse, ir jiems priklauso maž
daug aštuoni tūkstančiai rašyto
jų, tarp jų Heinrich Boeil, Eu
gene Ionesco, Arthur Miller, 
John Updike, Ignazio Silone, 
Czeslaw Milosz. P. E. N. 
kongresus stengiamasi reng
ti kasment kitoje vals
tybėje. Beje, P. E. N. centrų esa
ma ir Rytų Europoje (pavyz-
vyzdžiui, Lenkijoje); ten jų veik
la, žinoma, suvaržyta, bet vis dėl
to jie parodo ir tam tikro sava
rankiškumo. Lietuvoje P. E. N . 
klubo vardą turbūt visi rašytojai 
yra girdėję, bet informacijos apie 
jį gaunama nedaug. Žinių par

veža vienas kitas autorius, apsi
lankęs Vakaruose. Daugelis su 
pasididžiavimu mini faktą, kad 
P. E. N. klube atsakingas parei
gas eina Algirdas Landsbergis. 
Pastaruoju metu apie P. E. N. 
klubą dažniau užsimena ir oficia
lioji spauda, nes TSRS aiškiai no
rėtų sudaryti^ savąjį P. E. N-
centrą (ir gal visų respublikų, 
taigi ir aneksuotos Lietuvos, P. E. 
N . centrus). Nemanau, kad iš to 
kas išeis, nes oficialioji TSRS ra
šytojų sąjunga su P. E. N. klubo 
principais nieko bendro netu
ri. Ji, tarp kitko, tai pademonstra
vo, išmesdama iš savo eilių du 
Nobelio laureatus — Pasterna
ką ir Solženiciną — ir šiaip ne 
vieną padoresnį rašytoją. Daugu
mai P. E. N. klubo narių (tiesa, 
ne visiems) tai yra absoliučiai 
aišku. Logiškas ir natūralus bū
tų tiktai disidentinio tarybinio 
P. E. N. centro įsteigimas. Tokiam 
centrui galėtų priklausyti ir kai 
kurie rašytojų sąjungos nariai, 
ir nenariai, turintys rimtą ir li
teratūrinę reputaciją ir pripažįs
tantys demokratijos principus. Ži
noma, dėl valdžios kliudymų jo 
įsteigimas šiandien atrodo nevi-
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sai realus (nors ką gali žinoti.-) Į sesijose dalyvavau, pagal klubo 
Prancūzų P. E. N. centras yra I statutą negaliu apie jas plačiau 
priėmęs į savo eiles apie dešimt j kalbėti. Tiek tepasakysiu, kad dis-
tarybinių disidentinių rašytojų, j kusijos buvo karštos, ir pvz. 
tebegyvenančių savo krašte | TSRS priėmimo klausimu buvo 
(Vladimovą, Kornilovą, Kopele- padaryta gana protingų išvadų. 
vą, Kozovojų ir kt.), taip pat 
garsų Jugoslavijos disidentą, po
litkalinį Michailovą. Tai juos 
šiek tiek apsaugo nuo represijų, 
nors ir ne visada (Maskvoje ne
seniai nužudytas K, Bogatyrio-
vas, rodos, irgi buvo P. E. N. klu
bo narys). Neoficialiuose sluoks
niuose P. E N. klubo veikla, ap
lamai paėmus, vertinama su ne
mažu pritarimu. 

Vakarinių sesijų svarbiausioji 
tema —Europos ir Azijos litera
tūrų ryšiai, jų sąveika ir savi
tarpio praturtinimas, naujų lite
ratūrų atsiradimas Ramiojo van
denyno regione. Tai itin įdo
mios problemos, nors, nebūda
mas orientalistas, ne visada pajė
gi jose susivokti. Šiaip ar taip, Au
stralija dėl savo geografinės pa
dėties tokiai temai nagrinėti yra 
patogi vieta. Nemažai praneši
mų skaitė japonai, buvo ir dar 
egzotiškesnių (pavyzdžiui, apie 
maorių — Naujosios Zelandijos 
aborigenų — literatūrą). 

— Kokia yra Pabaltijo padėtis 
P.E.N'e? 

— Nuo nepriklausomybės lai
kų egzistuoja latvių ir estų P. 
E. N. centrai, kurie tęsia savo 
veiklą išeivijoje. Unikalus reiški
nys yra estų centras, turįs 45 na
rius ir išleidęs bene porą tūkstan
čių knygų. Tarp kitko, šių die
nų Estijoje gali sutikti rašytojų, 
prieš karą priklausiusių P. E. N. 
klubui ir iš jo nepasišalinusiu 
(pažinojau vieną jų — V. Adam-
są). Latvių centras mažesnis (ro
dos apie dvidešimt narių). Lietu
vių centro nepriklausomybės me
tais, deja, nebuvo k dabar nėra, 
nors P. E. N. klubo narys buvo 
Vydūnas. Kai kurie lietuvių ra
šytojai priklauso egzilų centrui. 
Jų galėtų būti ir daugiau: P. E. 
N. klubas — geras forumas, ku
riame dera garsinti savo tautą ir 

(Nukrito i ? pu! > 

Paskirta 1,000 dol. premija už poeziją 

Sim.?-. Kudirka ir Lietuvos Reti. konsule J. Daužv?rdlenė kalbasi vieno jo 
ankstesnio lankymosi Chicagoie metu. Ateinantį pirmadienį (sausio 23 d.) 
nuo S iki 10 vai. vak. filmas T h e deiacuoa oi Sunas Kudirka" ChicaROjc ro
domu par antrąją taiaviiijoa stoti Nuotr. Jaoo Kuprio 

mus, ir neorganizuodamas sau užaugina vaikus ne vien Ameri-
panršiojimų, sąžiningai skaito kai, bet ir Lietuvai ir neturi jo-

lietuvišką laikraštį ar žurnalą,' kios piktybines minties prieš kitą 
perka knygą, aukoja Lietuvių lietuvį. Išeivijos visa viltis ir yra 
fondui, priklauso Bendruomenei, j tokiuose pilkuosiuos didvyriuos, 

' kai ne vienas, pasišovęs karaliau
ti, daugelio minėtų pareigų 
tautai jau nebeatlieka. Kalban
tis kartą su "Aidų" leidėjais, te
ko išsigąstu Anot jų, jeigu būtų 
paskelbtos pavardės tos mūsų 
"grietinėlės", kuri visai neprenu
meruoja kultūros žurnalo, tai 
būtų neįtikėtinas vaizdas. 

Kai pilkajam didvyriui jau įpra
tome būti abejingi, tai pats liki
mas kartais mums akivaizdžia' 
pakiša tiesiog neišmatuojamą jo 
svorį visos tautos šios d enos pro
blemų kontekste. Pavyzdžiu čia 
galėtų būti ir Simas Kudirka. 
Paprastas jūreivis vienu laisvė? 
šuoliu šiandien visos Amerikos 

I akis nukreipė j lietuvius ta'p, ko 
j negalėio niekada nė svajoti visos 
Į aukštųjų ir išmintingųjų gal
vos. Lygiai patį reikšmingiausią 

i rfarbą šiandien atlieka pilkas's, 
net bevardis didvyris okupuotoje 
Lietuvoje. Pilk'eji d:dvyriai šian
dien ir yra pats didysis tautos iš-

i likimo laidas. 
k. brd. 

— Pasiekęs laisvuosius Vakarus, 
Pats berods greit tapai P.E.N. 
klubų nariu. Kaip visa tai atsiti
ko Paties nusiteikimo ir procedū
rine prasme? Kaip vertini Pats 
asmeniškai šių klubų veiklą? 

— Galimas daiktas, būčiau 
virtęs P. E. N. klubo nariu dar 
Lietuvoje, jeigu būčiau ten ilgiau 
užtrukęs (Maskvoje esu turėjęs 
tuo reikalu konfidencialių po
kalbių). Vakaruose kreipiausi i 
kolegą A. Landsbergį, padaviau 
pareiškimą ir buvau nedelsiant 
priimtas. Procedūra čia labai 
paprasta. Priklausau rašytojų eg- i 
žilų centrui (USA šakai). įsto
jimą į P. E. N. klubą laikau natū- Į 
raliu daiktu, nes jo principai man 
jau seniai yra artimi. 

— Kada ir kur Australijoje įvy
ko pastarasis P. E. N. kongresas? 
K:ek buvo dalyvių ir iš kur? Ko
kia buvo kongreso programa ir 
kaip vyko diskusijos? 

—Kongresas v-yko Sydney, 

Bernardas Brazdžionis Nuotrauka V.tauto Maželio 
Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvos nepriklausomybes 60-čiui paminčtl 

1,600 dol. premija už poezi ą. kurios mecenatas yra Klemensas Caliūnas, vi-
gruodžio 11 17 d. Dalyv ių b u - * a ' s vertinimo komisijos balsais paskirta Be-nardui B.-azdž'oniui. Vertinimo 

, _ , . » • J »-w, I komisiją sudarė: Leonardas Andriekus. pirm, Leonardas Žitkevičius, sekr., ir 
VO tu rbū t daugiau kaip d u s im- n a r i a . _ H e n r i k a s K a c l n s k a s , N e I ė Margaitė GablenS ir Stepas Zobarskas. 
t a i ; anaiptol ne visi norint iej i Komis'jos posėdis įvyko 1978 sausio 14 Ku'tO-os židinyje. Brookiyoe. 
galėjo ta ip toli važiuoti . Ryt inėse I Komisija vadovavosi konkurso sąlygomis, kurln pirmasis punktas yra 
& . _ » . toks: Premiją gali gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulvie gyvenąs poetas, ku-
sesijose buvo aptariami P. L. IM. ris savo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivino, jkvčpfe ir stiprino lietuviu, 
klubo vidiniai reikalai, nors tose tautą vuuu. ar kito attu nuo 1918 iki 1478 matų. 
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Pokalbis su poetu Tomu Venclova 
(Atkelta iš l psl.) " " " ' j ėmė, "bet turėčiau suminėti ma-
, ,^- m ,. - ,(žiauna keliasdešimt pavardžių. 
*uitttr<į. be to. ga>:ma nemažai 
pasimokyti. Kongrese dalyvavo j _ Priei ^ sh^į 4 u W l - _ 
TU £ T ° i , o 8 3 ' 3 1 U - bu*i ir Europoie, kur liu-
Asta VViIImann-Lmnolt ir Peeter ,.. ,. c , . . . . , i . , , ^ . \diiai vadinamame Sacharovo tn-Lmasaar, latviu de.egatas Kozi- f, ' 7 D . v • .. . » • . , . . . ' , , . _ hunole. Romoje. Kaip vertini šios tis; lietuvys buvau aš vienas. Be .. . , .. . ' . _ . . , . -rCr>c c. . ,. .. .Irusies akcuą ir pastaruosius Triko kito, TSRS oficialieji atstovai , , ?,.. 0 
pareiškė, jog sutiks sudaryti P. E. < r 

N. centrą tik tada. jei latvių ir į — Taip, Australijon patekau, 
estų centrai bus pašalinti. Sis Į galima -sakyti, iš Romos. Ten 
arogantiškas reikalavimas griež- į praleidau lapkričio paskutinią-
tai prieštarauja P. E. X. klubo,' šias dienas. Sacharovo a-pklausi-
dvasiai ir statutui. U esmės ka!- j riejimuose arba vadinamajame 
bant, jau jis vienas užkerta 
lią TSRS dalyvavimui P. E 

Lietuviškoji muzika ir Vladas Jakubenas 
užžiebi keletą taktų iš Vladoj Paimkime dar vieną Gruodžio 
JaJ^ybėno "Pasakos", ii nors joje] rašinio ištrauką: 

c * . • . • — - . . . 

ke-
X. 

veikloje. Galima tvirtai teigti, 
kad jis negali birt; ir nebus pa
tenkintas. 

tribunole sutikau daug pažįsta 
mų ir mažiau pažįstamų disiden 

ALEKSANDRAS KUCIUNAS 

Muzika, sakoma, yra pilnuti
niai kūrybinis menas. Pirmiau
sia, kompozitorius. Ne vien kaip 
geresnis ar blogesnis savo amato 
žinovas, rašąs muziką, bet kaip 
muzikinis mąstytojas ir jau dė!| 
to estetinių ir žmogiškų vertybių 
kūrėjas. Salia jo interpretatorius, 
atkuriąs muz&os veikalą, fr paga-{ 
liau klausytojas, kurio funkcija 
turėtų būti taip pat kūrybinga, 

tų iš Maskvos, Leningrado, U<- j dvasiniai aktyvi. Amerikiečių ra-
rainos ir kitur. Buvau kviestas ir Sytojas Rollo May savo knygoje 
į Venecijos Biennalę, bet, deja, j "The Courage to Create" tur-

, negalėjau ten nuvykti dėl laiko 
— Kas iš viso buvo įdomiausia stuk. •>. Pirmąsyk gyvenime teko 

tame literatūriniame sąskrydyje? nakvoti viešbutyje, saugomame 
ginkluotų karabinierių ("tribuno
lo dalyviams ir ypač jo pirmi-

• 

— įdomu buvo susipažinti su 
daugeliu rašytojų, įskaitant da
bartinį P. E. X. prezidentą Mario 
Vargas Llosa, kurio pora roma
nu išleista ir Lietuvoje. Džiau
giausi matydamas australų poe
tę Judfch Wr:ght (jos eiles irgi 
skaičiau dar Lietuvoje ir didžia: 
vertinu), kritiką ir leidėją Gero 
von Wilpert ir kitus. Nemažai 
šnekėjomės (ypač Lietuvos rei-
fealais) su žinomu čekų disiden
tu Pavelu Ttgridu, kuris kon
grese pasakė puikią kalbą. Tokį 
pat didelį tspSdt visiems padarė 
vienos Vietnamo rašytojos kalba 
(tofi vietnamietė, kovojusi Viet-
kongo pusėje, pc komunistų lai
mėjimo buvo priversta emigruoti 
ir pasakc daug karčios tiesos apie 
dabartinę represyvią Vietnamo 
sistemą). Svarbiausias P. E. X. 

ninkui Simon VViesenthal grėsė 
teroristų pavojus). Žodžiu, buvo 
įdomu. Šių metų apklausinėjimai, 
kaip turtinama, buvo reprezen
tatyvūs ir rimti. Šnekėti teko du 
kartus — apie religijų padėtį Lie
tuvoje ir apie suimtąjį Viktorą 
Petkų. Nebūdamas katalikų ak
tyvistas, rėmiausi daugiausia 
LKB Kronikų medžiaga, kurios 
tikslumas yra visų pripažintas, 
ir Lietuvos Helsinkio grupės do
kumentais. Prasitariau ne vien 
apie katalikų, bet ir apie kitų ti
kėjimų situaciją, kuri LKB Kro
nikose ex definitione neatsispin
di, o taip pat yra nelengva. Pa
minėjau ir tai. kad prievartinis 
valstybinis ateizmas galų gale 
pažeidžia ir pačių ateistų teises 

klubo*princTp^yTmmrieT io- \ <?* ,visa i
 T

 s " t i n . k u ™ V J f t a u t u 

diio, informacijos, judėjimo lais- ! &*™hu). Italų žurnalistai mano 
vė: todėl P. E. N. visada užstoja į liudijimą vietomis atpasakojo ne-

««.r i- • • •• visai tiksliai. Pavyzdžiui, spau-polititalifMus ir yra jiems neina- 3 ; _.:_;_: tLi T ;„ 
zai padėjęs. Sb kongreso garbės ; d o n ? a f ? įminimas, k « ^ e -
fvečitt buvo vienbalsiai išrinkti : t u v o> e k a Z K a i reP»*u<^ «• W 
ukrainietis disidentas, "Konti- I 
nento" autorius Gelijus Snegirio-
vas, dabar esąs kalėjime, ir taip į 

'• 

• . ' , 

1 • 

pat kalinamas indonezietis, kai
riųjų pažiūru rašytojas Pramo-
edya Ananta Toer. Tuo būdu P. 
E. N. parode bešališkumo ir to
lerancijos, kurie šių dienų pa
saulyje tikrai yra vertintini. Ar-
thur Miller. pats negalėjęs atvyk
ti, laišku priminė kongreso daly
viams sunkią čekų rašytojų pa
dėtį. Į kongresą buvo atvažiavę 
kaip stebėtojai ir trys TSRS ra
šytojų sąjungos nafiai. švelniai 
kalbant, neturi, .snžsūose # t » yajr-
įoĮ.. bet ^ėl^Sjiegitigrvo Jš/įnkimo 
ir panašių dalykų jie "užsiga
vo" ir į kongresą nėjo, nors Syd-
ney gatvėse juos galėjai oamaty-

piežiaus enciklikos platinimą: to 
nesakiau ir tokios informacijos 
neturiu. Visai nenustebčiau, jei
gu taf pasirodytų tiesa, bet Hel
sinkio grupių principas — skelbti 
tik griežtai patikrintus faktus. 
2*noma. lankiau ir Romos mies
tą, kiek tai įmanoma per ketu
rias dienas. Mačiau (iš tolo) ir 
popiežių Paulių VI. 

būt teisingai pastebi, kad klau
sydami, pavyzdžiui. Mozarto 
kvinteto savaime dalyvaujame ir 
kūrybiniame vyksme. 

Kitur esu jau rašęs, kad muzi
ką, deja, dažniausiai tik girdime, 
jos tikrai neklausome. Pasiteisin
dami muzikiniu nepasiruošimu 
("nedaug ką čia išmanau'*, ta
riam) ir paprastai visą reikalą 
nubraukiame į šalį. Bet muzikos 
klausymas reikalauja pastangų. 
Ir ne tik pastangų: jis turi būti 
nuolatos kultyvuojamas, tokiu 
būdu klausytojui įgaunant nau
jų ir didesnių muzikos suvokimo 
dimensijų. 

Dar senų senovėje muzikos įta
ką herojine prasme aiškino iš
minčiai, filosofai. Kitais vėles
niais laikais jos paslaptis bandė 
atskleisti dvasininkai, remdamies 

Vladas Jakubenas (1904-1976) 

muzikoje, sakom, slypi kažkas gi
liai esminio ir intymaus, ar ne
mažintų jo tokia gaida, kuria 
dvelkia ta intymi lietuviška dva
sia?... 

Šioje vietoje praverstų stabtelė
ti ir išklausyti Vlado Jakūbėno 
antrosios simfonijos ištraukos, 
kurią pats autorius prieš porą 
metų padirigavo. Tas barokinio 

religiniais principais. Romantiz-J stUįaus menuetas su ryškia lietu-
mo epocha, epocha lakios fantą- v i £ < a priegaide būtų geru įvadu 
zijos ir pažadinto jausmingumo, į m Q s u kompozitoriaus prisimi-
pagimdė visą eilę literatūrinio 
talento muzikos komentarų. 

Šiandien gi, pragmatiškame 
mūsų amžiuje, muzikos menui 
plačiai paplitus, sudemokratėjus, 
turime vadinamus muzikologus Ir 
aibę jų knygų bei straipsnių apie 
muzikos klausymą, jos vertinimą 
ir aiškinimą. 

Bet ar galima muziką išaiš
kinti? Sakoma, jog Beethovenas,{ 
kai buvo paprašytas pakalbėti a-
pie vieną savo simfonijų, priėjęs j 
prie fortepijono ir pradėjęs skam-

nimo valandėlę. 

į binti. Atseit, klausykit — daugiau 
1 nieko. Ir iš tikrųjų, gal net juo-

— Po visų šių "atostogų" da- į kinga, kai, šiai, beskaitant dvie-
bar jau laukia darbas UCLA uni-\ JU įžymių muzikų, Berliozo irj 

\versitete. Kurtoms sritims esi čia j VVagnerio 7-tosios Beethoveno 
\angazuetas ir kaip aplamai se- į s»m[onii°L aprašyme, pagalvoji, 

»- ..»•»»» 

— Susipažinta, be abejo, ir su 
Australijos lietuviais, jų kultūri
niu gyvenimu. Koks įspūdis? 

— Be Sydney, aplankiau Aus
tralijos sostine Canberrą. Adelai
dę, Melboumą ir Tasmanijos 
centrą Hobarfą. Visur skaičiau 
paskaitas lietuvių kolonijoms ir 
australų visuomenei. Platokus 
jų aprašymus išspausdino didie
ji Australijos laikraščiai:.. "Thej 
Sydney Morning Herald", '*The 
Age" (Melbourne), "The Adver-
tiser55 (Adelaide),"The Mercury" 
(Hobart). Tikiuosi, pavyko kiek 
išgarsinti Lietuvos vardą ir reika
lus. Sydney ir Adelaide turėjau ir 
poezijos vakarus. Lankiau muzie
jus, istorines vietas, gamtos re-
Zeivatus. Grįždamas d&T stabte
lėjau Naujoje Zelandijoje, kur 
taip pat susitikau su lietuviais ir 
aplankiau geizerių rajoną Roto-
rua. Dvi dienas praleidau Tahiti 
saloje. Ne taip seniai dar buvau 
TSRS pilietis, ir tokios kelionių 
galimybės, žinoma, atrodo man 
•visai pasakiškos. Australijos lietu
viai paliko puikų įspūdi — nors 
jų nedaug, jie labai gyvai kultū
riškai veikia, pasižymi informuo
tumu ir b!a:vvi:u ir. 3trodo; yaf-

4. .* û ~- tik.-* v&^nflj «fae 
k.-Atto %jver.isr.a iar^dar.t ;ta-: 

kos r.et Jo po!:rTxii. N&ė£U~ o*-! 

—:Dėstau*.Liet«uvių%^kaibą -vs, 
lietuviams ir amerikiečiams stu
dentams. Pavasarį skaitysiu se-

f miotikoš kursą angliškai (Ber-
keley jį skaičiau dar rusiškai). 
Sekasi, atrodo, neblogai. Vis lau
kiu, kada gi mano reikalai pa
blogės, bet kol kas jie tik gerė
ja. R Vakarų tikėjausi žymiai 
mažiau, negu gavau. 

du kalba.• '¥okfo»- skritingos yn\ 

Prisipažinkim, jog lietuvį kom
pozitorių pirmiausia vertintume 
jo kūrybos lietuviškumu. Jeigu 
jo muzikoje pasireiškia tautinė 
dvasia, tai jis mums savas, bran
gus ir reikšmingas. Poetas To
mas Venclova, kalbėdamas ne 
per seniai apie lietuvių poeziją, 
prisiminė Argentinos rašytojo 
Borges posakį, kad pasaulio lite
ratūros iŠ esmės yra lygiavertės, 
nes lygiai didelės tautos, taip 
kaip ir mažos pasitenkina savuo
ju žodžio menu. Panašiai, galima 
sakyti, yra ir su muzika: štai toks 
Gruodis, Banaitis mums yra 
^ikšjningi. kaip. rusams, -sa-

*JTĘ rtooiBDijė&--ir įspūdžiai. Neži
nau, bet būčiau linkęs sutikti su 
šiuolaikiniu kompozitoriumi Ro-
gers Sessions (Musical Ex-
perience'"), jog nepagelbės klau
sytojui nei literatūrinės, poe
tinės ar moraliniai religinės, nei 
antropomorfinės įtaigos muzikos] 
aiškinimui. Sessions tvirtina, kad 
visiškas klausos išlaisvinimas 

j yra svarbu koncentruotam "ka-j 
ė j rybingam'' muzikos veikalo iš-

— Jeigu vyrai ir moterys su- i klausymui. Muzika, galų gale, 
rakinti grandinėmis bet kur! nekumunikuojanti specifines idė-
pasaulyje. taika visur statoma ; jas ir emocijas, bet tik jų dinami-
į pavoju. -lohn F. h**uu-dv 1 <-• JŲ abstraktines kokybes. Kiek-

— Niekas, kaa visad yra bu
vęs laisvas, negali suprasti bai
siai žavingos laisvės vilties ga
lios tiems, kurie yra nelaisvi. 

Peari S. Bock 

vas, čekams toks Janaček, kaip 
mums Šimkus ar Jakubenas. Jei 
neminėjau Čaikovskio, Musorg-
sio ar Dvoržako, tai dėl to, kad 
čia vis dėlto turėtume kai kurių 
rezervų. Muzikoje šalia dvasinio 
jos turinio yra ir grynai kompo
zicijos techniškas elementas, ku
ris vaidina ypač didelį vaidmenį 
šiame mene. 

Ką norėčiau pabrėžti, yra štai 
kas. Jeigu lietuvis kompozitorius 
stengiasi būti tautiškas savo kū
ryboje (gal jis tą darytų ir be pas
tangų, pasąmoningai), tada jis 
mums vertingas, nors jo muzika 

I gal ir stokotų aukštos kokybės a-
na grynai meniška prasme. Ta-

vienas klausytojas tad savaip 
jas suvokia, savaip pergyvena. 

Dabar klausimas: ko lietuvisl čiau jei muzikos kūrėjas yra pa-
Idausytojas tikėtųsi iš lietuviškos sirinkęs nelietuvišką, kosmopo-
muzikos? Turbūt nesuklysiu: jis litinį kelią, tada jo muzikai savai-
pirmiausia bene norėtų pajusti jo- rne taikytume pasaulinį vertini-
Je lietuvislcos sielos atgarsį. Jeigu mo kriterijų ir tiems jo veikalams 

Nuotr. V. Maželio 
• 

neturėtume, Lietuvos teisininkų 
žargonu kalbant, "lengvinančiu 
aplinkybių." 

Kas yra lietuviška muzikoje? 
Visu pirma galvon ateitų mintis, 
kad liaudies dainos ją turėtų da
ryti lietuviška. Ir tiesa, mūsų mu
zikos istorijoje daugelis kompozU 
torių tai darė, savo muzikoje var
todami daugiau ar mažiau lietu
viškų motyvų. Bet jie patys, o ir 
jų kritikai tolydžio pastebėjo, kad 
tokios citatos muziką dar nedaro 
lietuviška. 

Štai ir Vladas Jakubenas, kriti
kuodamas Vytautą Bacevičių, 
taip rašė "Xaujojoje Romuvoje" 
1938 metais: 

"Liaudies melodijų vartojimas 
— pigiausia ir lengviausia prie-. 
monė ' tautiškumui įgyti' £•-.]• 
V. Bacevičiaus muzikoje liaudies 
melodijos pasirodo pirmame jo 
fortepijono koncerte pavidalu 
linksmos dainelės pievutė', kuri 
netikėtai ten pasirodo ir taip pat 
netikėtai dingsta. Tą pačią melo- j 
diją sutinkame vėliau ir balete 
'Šokių sūkurys'". Žodžiu, tautiš
ka citata pasirodo, bet muzika 
vis vien nėra lietuviška. 

Bet net dar anksčiau, 1928 m., 
Juozis Gruodis, ypač daug airbęs 
lietuviško-muzikos stiliaus Išug
dymui, štai ką rašė: 

"...Liaudies motyvo pavartoji
mo per maža, kad išeitų tautinis 
kūrinys. Tą mes matome, pavyz
džiui, kad ir pas tokį genijų, kaip 
Beethovenas, kuris yra pavartojęs 
savo kūrinių temoms rusų liau-* 
dies dainas, bet kūriniai išėjo 
aniptol ne rusiški;" jie tarsi dar 
daugiau pabrėžė savo vokišku-
mą . . 

Apie tą vokrškumą, apie vokiš
kąją muzikos mokyklą vėliau dar 
žodį tarsiu, bet dabar manau, 
jog čia būtų įdomu paklausyti 
gabalą iš antrosios Gruodžio so
natos fortepijonui, kurioje yra 
dainos "Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka" motyvas. Paklausę ir at
kreipę dėmesį į sunkią har
moniją, turbūt pastebėsime, kad 
ji skamba daugiau slaviškai negu 
lietuviškai. Po to galima butų 

nėra liaudies dainos motyvo, bet 
pati kompozicija skamba kur kas 
lietuviškiau. 

Reikia betgi pripažinti, kad Juo
zas Gruodis vėlesnėje ravo muzi
kos kūryboje, ypač liaudies dai
nų perdirbimuose, išvystė tikrai 
originalų ir lietuvišką stilių. Jis 
ra$ė: . 

"...Kūrėjas reikalingas origina
lumo. Jei to originalumo jis ne-
siskolina iš liaudies, tai skolina
si iš kitų kompozitorių, kurių ori
ginalumo šaknys vis tiek glūdi 
kurios nors tautos liaudy". 
-;.• Tikra tiesa. Muz"ka yra palan
kiausia dirva (dažnai nesąmo
ningai) "skolinimui", o gal net 
plagijavimui. Kita vertus, taipgi 
tiesa, kad kiekvienos tautos mu
zikos šaknys yra jos pirmapra
džiam branduoly - folklore. 
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'Tautinei muzikai kurti rei
kia būti savo tautos sūnumi, rei
kia su ja susigyventi, suaugti, ją 
pamilti; reikia pažinti tas liau
dies paslaptis, kurias galima tik 
pajaust:. Galima, ('r čia ypač 
svarbus Gruodžio žodžiai) ne
vartojant nė vienos liaudies dai
nos, sukurti grynai taurinį karinį 
ir. antraip — paėmus visoms te

moms po liaudies dainą — padary
ti kūrinį svetimą". 

6448 So. Pulaski Bd. (Crawford 
Medinai Building) TaL LU 5-8446 
4** •MUIHetO, t»—»—«« S14-MM4 
Priima ligonio* 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

v * i 
t U S to. Kedtfe A n w 
plrmad., antrmd. Ir k*t?1rta£ 
C Ud 7:10 vai Tmkaro. 

fcaua, nuo 1 iu 1 m 
Pacai •nBlouim*. 

OOn telef. WA ft-Mio 
teL 

TeL offao HE 4-584t; rez. 388-2283 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8434 W«4 71*4 Street 
ketr 

Kalban avie mūsų muziką ir 
jos to identiteto problemas* ris 
vien norom nenorom turime su
grįžti prie liaudies dainų. Ir ne 
vien dėl to, kad jose būtų mūsų 
muzikos branduolys, bet kad tos 

(Nukelta į 4 pusi.) 

TeL ofiso ir boto: OLymplc 2-41» 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avės Cicero 

Kjutdten i-> 9tu. j *•& v<>4 »«» 
liakyrua trečuul.en •<* 

4«*ta<)leniato 1} Ucl 4 v»l popiet 

Tel. ROianc* 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTOf 
įLietuvis gv'dytojaa) 

3925 West 59t Street 
Vai. plrmad. aatimd.. k#ivv-*A. n 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir f-< 
vai rak Te< Ir ***tad uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 
KCDIRU at VAIKC u u o a 

SPRCIAUOTl 
MKDICAL BCTUDKO 

71M South W e e t e n Arecraa. 
Valandos: Kaadlen nno 10 >•!. ryv 

Ik) 1 vai popiet 
Ofs. teL BE 71168; rez. 239-2919 

VAI*.: pirm., aatr 
1:00 - i : 0 0 vaL 

Ir peakt 
Ir 

DR, EDfflMD L CIARA 
OPT0METRISTAS 

tm We^ Blat Streel 
TtL — <K 8-2409 

V«J p — l •Mftartmą.- plrmad to 
1-4 ir 7-t: aatrad tr pMkt 

Ofs. HE 4-1818; rez. PB 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus Hgoa 
2454 West 71at Street 

(71-os tr Campbell A ve. kaaaaaa 
VaL: ptrmad., antrad.. ketrlra*. k 
pa«ktad. t Ud 7 v. p. p Tt t 

10-4: 
7-t: aatr 
10-a vaL 

Ofh. teL 735-4477; Bez. 246-28SS 
DR.LDECKYS 

GYDYTOJA IRCHIRURGfi 
apaaaaayK ^ Mervaj ir 

CRAWF9KI> MER1CAJ> BLDO. 
8449 So. Pulaski Eoad 

•uattarliną 

teL — CB 84873 
M . W. M. EISIM-EISINAS 

AKU8ERUA I » MOTERŲ LIGOS 
GBNKKOLOGDfS CHIRURGIJA 

AT*. WA 5-8879 
M a* 

IR. A, i . 6UVECKAS 
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS 

a^apvi iWSS» X v # i « OOT'BC* 

ML I M l i A JAKKVIČIUS 
J O I I A 

T A I K Ų L I G 0 8 
8858 Waa4 8Srd Street 

* - ' • ' * ' 

L««atti0 

i 

ttA^e n*c.?i 

TTT: 
i '4 

V 
tfrJSs«iasi 

ketrtrtaid. Ir 
• d I f a l ir ano » Ud t Tai 

1 Iki 4 TBt 

Ote. PO 7-8999 Bes. G A 8-7278 
DR. A. JUKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 W«pt 88rd Street 

VateadM pUBUl ansitArlmą 

O P T I C A L « T f T | > 1 0 
VIOLETA K A R O a W M 

7081 So. WaAtoamw — T*L 77S-4ttV 
Pritaikomi akiniai 

raaaptoa 
Dldeila aklnlŲ rliug 

Vai.: pirm. antr., penkt 10-S:II 
Ketr į -s r. «ak. 8«*t 10-4 V. * p 

Trečiadieniai* uMaryta. 

DR. ROMAS PETKUS 
VK IT 1.1 GOS — CHTRCRGUA 

Oftaal: 
111 Ha WABA»H AVaV 

4>ee iro. CEVTRAL ATK. 
Valandot pacaj 

ŪR. FRANK PLEDKAS 
(Kalba KehmeĮoai^ '•'•'• 
OPTOMETRISTAS 

aka. Pritaiko akaataa * 
"Ooatao« leaaaa" ***, 

2818 W. 71st St . — TeL 7374149 
'ai pagal •ustartma. UMaryta 

OR. LEONAS SEIDUTIS 
INKSTŲ, P0SLBS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2986 W. SSrd SteMt 

Vai. antnd. ano 1-4 
tr ketr. ano 5-7 

Oft» teL 774-8889, reatd. 118 HM 

DR. j . J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adnnp 4155 W. 88rd S t m t 
Oftao Mef. RE k-441t 

BeaafanoUoi tekat. QB a-4«ll 
Ofleu vai.: plrmad. Ir katvtetan. 

auo 1:00 ligi 3:00 v a i popiet 

DR.fTT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

pnktikair 
BT na MftS W. 

DR. K. A. JUČAS 
DgRMATOLOOIJA 

CRDtTTROIJA 
5214 Ko. Weatern Avenoe 
1992 Ne. vTaatefu Aveaae 
Tat •r—traaa 12 valaadt) 

ML PERD. VYT. KAUNAS 
Į t e l Į • Ir aojte leL 982-1881 

BBNDKOJI aODlCINA 
1497 So. 484b Ooort, Okero, m. 

lf>13 Ur f-? 

TVJ. PRoap«* 4-lJrM 
Ofteo Tai.: pirm., antr., trefl. 

nuo 1-4 vai. Ir «-• v. ai 
ftaAt M P P Ir kita laiku 

Oftao teL HE4-212*. Kamaj Gi 
OR. V. TUMIS0NIS 
C HIR U RG A 8 

2464 West 71at Strael 
aateay k«r» ir 

a uuaa 
vai pirm 
» » V «-l 

T * oftao PB 8-8448 
OR. P. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
8107 Woat 71at Street 

Valaadtti: i-« vai. popiet 
Trv Ir *«MA 

£.+• i ji*mm * VĮjįto iąfTeMirD riaSfr-̂ r-rtQ i&t&Efik dftatfi 

04*. teL 586-StSS: M l 881-tT72 
0R. PETRAS 2LI0RA 

GYDYTOJAS IR CHTJtUROAA 
62S4 So. Ntrragaasett Av«Mj* 
Vai. pirm., antr. ir penkt.: J4f, 
teatndteplia p«ol atJattefaaav 

M 

file:///diiai
file:///versitete
file:///angazuetas


JI 

Šeitadiesis, MT8 = . sarai© afin. 21 4 DRAUGAS — MOKSLAS^ MENAS, LUBRATORA «*. ir m — ?«t $ 

Dailininko tapybos žodynas ir gramatika 
VIDA KRIŠTOLATTYTĖ I Vlado Žiliaus kūrinių paroda New Yorke 

Dailininko Vlado Žiliaus ta
pybos paroda čia vyko 1978 m. 
sausio 7-8 dienomis New Yorko 
lietuvių Kultūros Židinio didžio
je salėje, 361 Highland Boule-
vard, Brooklyne. Parodą globojo 
Lietuvių Bendruomenės Bush-
wicko apylinkė. 

Parodos atidaryme kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis, rašytojas-dailinin-
kas Paulius Jurkus ir pats dail. 
Vladas Žilius. Nors tik prieš pu
santrų metų atvykęs čia iš Lie
tuvos nuolatiniam apsigyveni
mui, Žilius parodos lankytojus 
pasveikino ir anglų kalba. Kon
sulo Simučio žmonai ir dailinin
ko Žiliaus žmonai buvo priseg
tos gėlės. Tai pirmoji dailininko 
Žiliaus paroda New Yorke. Anks
čiau Žiliaus parodos vyko Chica-
goje, Los Angeles, Rochesteryje 
ir Washingtone, D.C. 

Paroda užėmė visą didžiąją 
koncertų-sporto salę. Rodomi bu
vo tapybos darbai, 12 piešinių 
ir 15 grafikos (3 didesnio forma
to Vilniaus vaizdų cinko plokš
tės ir 12 miniatiūrinio ekslib
risų dydžio medžio graviūrų, 
juoda-balta spalva). Atidaryme 
buvo apie 400 žmonių spūstis. 
Iš minios balsų šlamėjimo buvo 
galima jausti didelį susidomėji
mą šia istorine paroda. Parodos 
proga atspausdintas katalogas ir 
atskiras parodos plakatas — dail. 
Vlado Žiliaus darbų pavyzdžių 
foto montažas, labai patrauklus, 
vidutinio dydžio, juoda-balta-
-pilka spalvomis. Plakate mini
ma ir akvarelės tapyba, kuri pa
rodoje nebuvo rodoma (nespėta 
įrėminti, nebebuvo vietos?). Bu
vo rodoma viena drobė, atlikta 
akvarelės ir akrilio technika — 
labai jautri, lyriška, pastelinių 
spalvų. 

K 56 katalogan įtrauktų dar
bu 42 buvo atlikti New Yorke 
1977 metais; 2 darbai atlikti 
New Yorke 1976 metais, kiti at
likti Vilniuje 1976 metais ir 
anksčiau. Parodoje buvo bent 67 
darbai; reiškia, kai kurie nebuvo 
įtraukti į katalogą. Vyravo alie
jinė tapyba. Tai buvo stebinan
čiai didelė, abstrakti, spalvinga 
paroda, kurioje Žilius pasirodė 
kaip nepaprastai produktyvus 
dailininkas. 

Man nuostabiausia, kad nega
lima atpažinti, nepažiūrėjus į ka
talogą, kuris paveikslas sukurtas 
Vilniuje, kuris New Yorke. Pavyz
džiui, kabo 2 paveikslai vienas 
prie kito, abu sukurti 1976 me
tais, vienas Vilniuje, kitas New 
Yorke (Katalogo Nr. 46 ir 43.) 
Abu giminingi spalvose, nuotai
koje, koncepcijoje; tik Vilniuj at
liktasis žymiai didesnio formato. 

Aš negaliu suprasti, kaip- at-
viažiavimas į Ameriką, nepakeitė 
Žiliaus stiliaus. Jis turbūt yra la
bai tvirtas savo estetikos įsitiki
nimuose, kad jo estetinio skonio 
nepakeitė net naujas kontinentas. 
Žilius Amerikoje nepasimetė, jis 
kuria santūriai savo kūrinius sti
liuje, kuris yra grynai jo. Tai sti
lius, kurį jisai Lietuvoje pradėjo 
ir užsiaugino (Pasitikėkim Lie
tuvos dirva!). 

1970 metais man teko Vilniu
je užsukti į Žiliaus darbo kamba
rį su Dalia Bulgaryte iš New Yor
ko. Mes buvom nustebę, kaip 
"moderniškai" atrodė ten Ži
liaus kūryba. Pavyzdžiui, vienas 
kūrinys įstrigo į atmintį. Tai bu
vo optinio meno stiliuje žalių ir 
raudonų smulkių formų kompo
zicija drobėje. Išėjusios sakėm 
viena kitai, kad jo kūryba pui
kiai tiktų geriausiose New Yorko 
galerijose Madison Avenue. Pas 
jį buvom tik 10 minučių ir nė ne-
roanėm, kad teks vėl susitikti. 

Dailininkas Vladas 2iltas savo parodos atidaryme Kultūros židiny, \ew Yorke, 
sausio men. 7 d. 

Žiliaus tapyba yra abstrakti, 
švari, kruopšti, aiški, dažo uždė
jimas plokščias, švarus, tobulas, 
nesumurzintas, netapybiškas, bet 
grafiškas. Dailininkas pieštuku 
įpiešia pagrindinius raštus, kar
tais net su liniuote, paskui įdažo 
tobulai į atskirą drobės pavir
šiaus užbrėžtą formą, specifi
nę spalvą ar toną, kol visa drobė 
skamba, kaip buvo norėjęs. 

Dailininkas Vladas Žilius sa
ve tapybos žodyne ir gramatiko
je vartoja nerealistines formas, 
bet formalius tapybos konstruk
cijos elementus, tai yra: liniją, 
formą, spalvą, šešėlį. Kai kur 
matyti cilindrai, kubai, vamzde
liai, piramidės pavidalai, hori
zontalios, vertikalios, ižambinės 
ir banguojančios linijos, strėlės ir 
suabstraktinta žmogaus rankos 
forma. Žilius savo tapybos žody
ne vienu laiku, atrodo, mėgo 
vartoti šį "naują žodį" savo kū-

Nuotr. V. Maželio 

liaus žaismingumas ir emocingu
mas. 

Žilius labai daug dėmesio krei
pia į paveikslo kompoziciją. Nė
ra nė vieno nereikalingo brūkš
nelio jo darbuose. 

Mano manymu, labai svarbūs 
ir įdomūs jo darbuose yra kont
rasto bei siurprizo elementai. 
Pavyzdžiui, abstrakčioje drobėje 
(Vilnius 1975) apatiniam deši
niajam kampe labai tobulai nu
tapyta "realistiška" rožė. Koks 
malonus kontrastas, siuruizasLAr-
ba ir kita drobė, tapyta Vilniuje 
1976, didelė, apie 50" x 60" colių, 
abstrakti, su sodriom juodom, ža 

bai jautriai vartojamas pieštu
kas. Palikta daug vietos alsavi
mui popieriuje. Piešiniai prime
na pop art įvaizdžius, matyti 
žmogaus kūno fragmentai, akys, 
batai, abstrakčių linijų audinys. 
Atlikta 1977 metais New Yorke. 

Žiliaus kūryba abstrakti, ne re
alistinė. Nėra javų gubų, geleži
nių vilkų, Vyčių, smūtkelių ar 
rūtų vainikėlių. Tokie dalykai ta
pybos savaime vertinga nepada
ro. Yra spalva, forma, ritmas, 
kontrastas, variacija, tai forma
lios tapybos įrankiai. Sakoma, 
kad dailė, menas yra visuotinai 
universali kalba, ją gali suprasti 
visi pasaulio piliečiai. Dailė čia, 
kaip ir muzika. Lietuvis, ameri
kietis, australas, japonas ar in
das turi akis ir turi ausis. (Kiek
vienas kraštas turi ir savo mais
tą, savo virtuvę, ir prie jos gali
ma priprasti. Keista, kad prancū
zų virtuvė ir dailė laikomos pa
saulyje labiausiai kultivuotos. Y-
ra nuomonių, kad susipažinus su 
krašto virtuve, galfcna spręsti ir 
apie visą jo kultūrą. Pagalvokite 
apie Kiniją. Nors britai turi kul
tūrą, bet ne virtuvę.) 

Po Renasanso prancūzai dau
giausia pažengė tapybos pasau
lyje dėka impresionistų. Tai bu
vo didelis pliusas prancūzų kul
tūrai. Apie prancūzų virtuvę ma
žiau žinau. Bet žinau, kad lietu
viai ūkininkai varlių ir sraigių 
nevalgė, gal tik marinuotą gy
vatinę su degtine gėrė. Manau, 
jog žmonėse čia mažas skirtu
mas. Kaip bebūtų, ir vieni ir kiti 
turi ir akis ir ausis. 

Jei Žilius, prieš pusantrų metų 
atvažiavęs i š Lietuvos, nepaišo 
gubų ir rūpintojėlių, tai jo ir ne
reikia versti tai daryti. Jis tik ga
lėtų atsakyti: Nemokykite manęs 
"lietuviškai'' tapyti. Kaip jau yra 
sakę žmonės, gyvenantys šian
dien Lietuvoje: Nemokykite mū
sų būti patriotais, ponai, susimil
dami. 

Suprantu, kad Sąjungos res
publikose dailininkams nuo ma
žens yra grūdamas socialistinis 
realizmas ar aplamai realizmas, 
kad net į gerą realistinį kūrini 
nesinori žiūrėti. Pavyzdžiui, Pa
rodų rūmuose Vilniuje atkrei
piau dėmesį į man patrauklų re-

viršuie 

zo elementas. Ir kodėl ne, drobės 
pasaulyje viskas galima! 

Žiliaus pasaulyje vyrauja spal
va ir jos niuansai bei spalvos per-

ryboje,_tai yra: suabstraktinta j ėjimai iš šviesios į tamsą ir at-

hom, baltom spalvom ir drobes j &] ^ « K a m g į - y , 
uždažyta vaivorykštes! ^ $ I a m § t ą „ _ b u v Q ^ ko_ 

legos 
prieš prievarta grūstą realizmą 

juosta. Tai vėl kontrasto, s i u r p r i - i W c k o m e n t a r a s > T a i „ ^ j . 

ranką. Be abejo, tai labai stiprus 
simbolis, turintis tiek vizualinės 
abstrakcijos svorio, tiek žmogiš
kos psichologinės vertės. Tai ga
lėjo būti kaip tik žmogiškasis ry
šys su abstrakčiu pasauliu dro
bėje. 

Žiliaus paveikslų paviršius y-
ra lygus, švarus, be faktūros, be 
impasto. Žiliaus paveikslų faktū
ra yra neapčiuopiama pirštais, 
bet išgaunama vizualiau Pas jį y-
ra jaučiamas paveiksle minkštu
mas ar kietumas, bei erdvės įvai
rus gylis. Žilius išgauna trečią 
dimensiją, nuolat primindamas 
drobės plokštumą. Tai ir yra 
moderniosios tapybos filosofinė 
pastanga: plokščioje drobėje, 
pripažįstant drobės esminę, me
džiaginę plokštumą, sukurti erd
vę, gylį, trečią dimensiją (be Re-
nasanse išrastų perspektyvos li
nijų). Sukurti "vietą", kurioje a-̂  
kis ir žiūrovo mintys gali pasi
vaikščioti. Kur žiūrovas gali įlip
ti į kitą pasaulį. 

Jei Žiliaus tapybos priėjimas I 
ne emocinis, bet racionalus, gal 
kompulsinis (bet ar kompulsija 
ne emocija), tai spalvų ir formų 
improvizacijoje patireifoia 2i-

virkščiai. Kiniečių išminčių po
sakis sako, kad galima rasti 600 
vienos spalvos atspalvių. Aš ma
nau, kad Vladas Žilius yra šį po
sakį girdėjęs ir stengiasi įgyven
dinti jį kai kuriose savo drobėse. 
Sakysim, dideliam rausvų spalvų 
triptike, pavadintame "Over-
ride." Arba komplikuotame savo 
konstrukcija triptike, pavadinta
me "Transformation". 

Žiliaus piešiniai popieriuje ir
gi labai verti dėmesio: juose la-

Į metų metais. Ten, rimtų daili-
1 ninku nuomone, socialistinis re
alizmas yra traktuojamas taip, 
kaip čia traktuojamas komerci
nis menas. Reiškia, jis nėra me
nas. 

Žiliaus darbai atrodo savi New| 
Yorke, ir man dėl to labai džiugu. 
Bet kas galėjo nepatikti jo kūry
boje valdžiai tenai? Nes argi ku
ria nors prasme yra politiniai Ži
liaus darbai, kai juose tik spalva, 
forma, šešėlis. Ką visa tai turi 
bendro su politika? Menas menui. 
Tai savaime suprantama. Ars gra-
tia artis — taip per amžius. 

Kunkuliuoja energija, gyvas-

2) cinauo 9 <iė S^aaū anai m 

Poetė Danguole Sadūnaitč. kurios naują eilėraščių rinkini 
"Baltas ievos medis" praėjusių ir naujųjų metų sąvartoje 
iSleido * Ateitis", čia spausdinami patys naujausi poetes ei
lėraščiai, dar nepatekę knygos. 

] SNIEGAS 
sniegas klajoklis 
dainuoja, savo šviesą., 

ir truks ūgai, 
kol jis išdainuos 
savo šviesą laukuose; 
kol jis išdainuos 
savo šviesą miške 

kol jis baigs: lengvą 
užmaršties šokį 

ant mano kaimo stogų 
ir sapne 
atidarys man dangų 

RUDUO 

pritilo oras 
nuo geltonumo; 
rr lapai, žolėje — 
smulkios monetos 
II II 1/ 71 
2. 
turiu priimti 
tave, medi, šiandien, 
toks koks esi — 
už tikrą pinigą 

ROŽĖS 
tai tavo sielos karštis 
II II II / / 
kai saulės išdeginta žole 
vakaras ateina — 
mūsų nekliudydamas 

II II II II 
ir miestas 
godžiai dalinasi 
šiuo šviesos grobiu 

» * • 
* » » 
» * • 

VIDURNAKTĮ 
mėnuo ūgai — 
krenta nuo tūto 

vasaros apdegusi daina 
aguonose 

II II II U 
kai saulėgrąža už lango 
vis dar aukso ieško 

IŠARTI 

laimė pažvelgė į mane 
voverės akimis — — 
. • • • 
. • • • 

ir pradingo 
medžio viršūnė je 
išaugimui-- — 

kaip man užmigti? 
jeigu mačiau žvaigždes — 

tavo akyse 

jeigu mačiau saulę: 
didelę, 
neapkabinamą saulę — 
tavo širdyje 

SAULĖ LEIDŽIASI 
tiek daug triukšmo, 

vakaruose., 
žiūrėk! 
dangus užlietas 
auksine lava 

. 

tingumu Žiliaus paveikslai nuo i žemaitis. O jie taip greit nepasi-
vieno salės galo iki kito. Paveiks- j duoda. Nors dabar dieną jis dirba 
lų energija skrieja per visą salę, 
reikia tik erdvės jiems alsuoti. 
Vieno krašto silpnumas yra kito 
stiprybė. Gera turėti Žilių savo 
tarpe. 

Ir nėra ko dėl jo bijoti, juk jis 

Dievas juk turi 
saulę perdirbti, 

perlydyti — 
iš naujo 
sekančiai dienai 

Tu pasakojai mant 
kaip tą dieną — 
stovėjai ir grožėjaisi jūra, 
jai verčiant ir verčiant 
savo tamsius Tapus 

tik tiek aš galiu pridurti, 
jog nuostabi yra rudenį 
saulės juosmens apimtis 

pavasarį, 
ir vasarą — 
kai vėjas taikstosi 
ant žolės atsisėsti-. 

ir medis išmeta 
savo žydinčias šakas 
aukštai 
į mėlyną dangų 

tavo rankos mane apkabina 

i . 
tavo sąmonės šilumą, 
kurią man nore jai 

padovanoti, 
aš neturiu teisės priimti, 

tiktai tą vieną akimirką, 
kai ji kaip jūra — 
buvo užliejusi stačius 
mano upės krantus* 
II II II II 
paliko 
išblyškusiam upės dugne 
nenuostabus, žvaigždėti 

jūros gyvūnai 

• 
žvėris, 
kurio ilgiuosi — 
nebeįtūpo pasaulin; 
gardžiu jį verkiantį, 

verkiantį — 

kai patssėdžiu 
— šitaip —atsitolinę* 

nuo pasaulio 

(pagal K. PATCBBN) 

-

kaip šitas medis 
už lango 
šis klevas f 
turtingas 
raudonuojančiais, 
geltonuojančiais lapais; 

taip aš turtinga, Viešpatis, 
šiandien 

tavo prisiminimu 

i* Vlado likmm darbo, parodo* KuUOrao tttaty, Now Yorko 

spaustuvėje, o vakare prie savo 
drobių, prie elektros šviesos. Ži
lius dar nėjo į amerikiečių galeri
jas New Yorke, nes darbų pavyz
džių skaidrių dar nepadarė ir 
kalba ne visai laisvai angliškai, 
bet kalbai 

Aš manau, kad nebus sunku 
Žiliui įsiiungti į amerikiečių me
no pasaulį ne dėl to, kad jis "di-
sidentas'' ar lietuvis, bet gryna; 
savo menine verte, nes jis pasiu
tusiai produktyvus, originalus, 
labai geras dailininkas. 

Yra šiek tiek žiaurūs New Yor
ko amerikiečiai dailininkai aukš
čiausiuose postuose. Jei mes ma-
i)m, kad Lietuva lietuviams, ta* 
•\merikoje taipgi yra manančių, 
kad Amerika amerikiečiams! Ar
ba — Ne-*- Yorkas niujorkiečiams 
dailininkams. Jie reikalauja, kad 

i kiekvienas atiduotų savo duoklę, 
Nootr. Vytauto ivįtfeua išsėdėtų savo laiką Ncw Yorko 

purve ir taip įsijungtų į nerašytą 
dailininkų brolystę. 

Išdrįsti savo kūrybą rodyti New 
Yorke amerikiečių meno pasau
liui, reiškia išeiti prieš 50,000 
tūkstančių dailininkų masę | are
ną, nes esi tikras, kad turi kažką 
savo ir esi pasirengęs "brolių" dai
lininkų kritikai. Jei tam nesi pa
siruošęs, reikia neišlįsti iš savo 
urvo arba palikti New Yorką ki
tiems. 

Žilius buvo Romoje. 
Žilius buvo Chicagoje. 
Žilius buvo Los Angeles. 
Bet Žilins yra \ 'ew Yorke! 
Ge~o vėjo Vladui Žiliui! 

— Galingiausia pavienė jėga 
šiandien pasaulyje n^ra nei ko
munizmas, nei kapitalizmas, nei 
vandenilio bomba, nei vežioja
mos raketos, — o ji yra amži
nas žmogaus troškimas būti 
laisvam ir nepriklausomam. 
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Lietuviškoji muzika ir 
Vladas Jakubenas 

^l|bh>"^nnsay ^gnna^nss ^ ^ j g ^ . ^ ^ 1 

• Atkerta iš 2 Į>u*ii 

dainos turi itin charakteringų 
lietuviškų savybių. 

Mūsų lftera:ūroje gausu raši
nių apie lietuvišką liaudies dainų 
sielą, jų poetinį grozf. Kartais, net 
ska'tant anie lietuvišką gamto
vaizdi, staiga minty-e kažin kaip 
suskamba lietuviška gaida. Va 
neseniai teko skaityti nepamirš
tinus poeto Milašiaus žodžius a-
pie Lieruvą: "..-Šiltas susimąsčiu
sios šalies dangus, kuris atsiveria 
prieš mus, turi visą pirmapra
džių giminių žvilgsnio gaivumą, j 
jis nepažįsta puošnaus brandos j 
liūdesio". Puošnaus brandos liū- į 
desjo — kaip skverbiasi šioje me
taforoje mintis apie liaudies dai
ną. Atsimenu, dar gimnazistu bū
damas, tariaus lyg būčiau pirmas 
atpažinęs, kad lietuviškos dainos 
nei mažorinės, nei minorinės. 
Vadinas, nei linksmos, nei liūd
nos. Ir maniau, kad poeto Aisčio 
strofoje — 

"Šlama liepos tokia laime, 
tokiu liūdesiu savu" 

radau puikią lietuviškos dainos 
charakteristiką. 

Vėlesniais metais patyriau ką 
kita: mūsų liaudies melodijų lop
šys yra senoviškos dermės (to
nacijos). Jos šešiagarsės, penkia-
garsės ir net trigarsės h* visai sve- j 
timos temperuotai septynių tonų i 
skalei (gamai), kuria vadovavosi j 
Vakarų, muzika ir pagal ku
rią mokėmės harmonijos mokslo. 
Todėl aišku, kad liaudies dainų 
harmonizavimas buvo neleng
vas, gal tiesiog neįveikiamas 
pirmiesiems Lietuvos kompozito
riams. 

(Aieksis Rannit kadaise rase, 
kad lietuvių dainas reikia klau
syti neharmonizuotas, nes dau
gelis harmonizatorių sugadinę tų 
dainų tikrą charakterį-) 
"Žinome, dauguma pirmųjų 

Lietuvos kompozitorių studijavo 
Rusijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. 
Taipgi žinome, kad tų kraš
tų * konservatorijose dėstomas 

jos mokslo pagrindus įgijo Rygo
je pas latvių kompozitorių Vitols. 
Latviai, beje, kur kas daugiau ne
gu mes buvo germaniškos muzi
kos įtakoje. Jeigu Lietuvoje išsi
laikė tyra, nepaliesta tautinė 
muzika kone iki šių laikų, lat
viuose protestantų pa ."toriai 
-nuzikos liaudiškumą išnaikinc 
ie tik bažnyčioje, bet ir liaudies 
dainose. 

(Ironiška ir net pikta, kad ži
nomas, aukštos reputacijos anglų 
kalba žodynas - enciklopedija 
"Grove's Dictionary of Music 
and Musicians" turi nemažą 

Į skirsnį apie latvių dainą, tuo 
tarpu apie daug senesnį ir bū
dingesni lietuvių dainos meną 
nėra nė vieno žodelio.) 

Nenuostabu, kad pirmose Ja
kubėno lietuvių dainų harmoni
zacijose pastebima Vitols latviš
ka įtaka. Vėliau betgi, ypač po 
studijų užsienyje, Jakubenas sura
do tom harmonizacijom savo, 
jau lietuvišką būdą. Be didesnio 
ir išsamesnio liaudies muzi
kos studijavimo Jakubenas, saky
čiau, intuityviai pajuto lietuvių 
dainų charakterį. Pažymėtini bū
tų laisvesni jo dainų perdirbimai, 
kaip antai: "Ko žilas ožys 
bliovė", "Už marelių, už Nemu
no", o ypač liaudies dainos solo 
balsui su fortepijono palyda. 

Štai pvz. dainoje "Plaukė an
telė" kompozitoriui, atrodo, ma
žiau rūpėjo dainos harmonijos 
problemos, o jos poetinis, lietu
viškas vaizdelis: fortepijono va-
rjaciniam akompanimente tarsi 
tikrai plaukia vieniša antelė. Ki
ta daina — "Piemenėlių Ralia-

• vimas" yra tiesiog meistriškas 
kūrinėlis. Vien tik trijų tonų (su 
piemenėlio ūktelėjimu) pakako 
Jakubėnui papuošti ši motyvą į-
domia spalvinga harmonija. O 
kiek jame lietuviškos pastorali
nės nuotaikos! 

Tęsiant kalbą apie dainas, ras
tume pluoštą Jakubėno solo dai
nų, daugelį parašytų 1936-1944 

Nauji leidimai 
• Jorgia Jankuv KR NT2FE-
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15 Vlado Ziliaus darbų parodos Kultūros židiny. New Yorke Nuotr. Vytauto Maželio 

harmonijos - kompozicijos moks- i m e t l* tarPe> Kompozitoriui su
las buvo vokiečių klasikines mu- 1 Vendus, iP{Į» savitą, orginahą 
zikos įtakoje, ("Kas vra klasikinis t r a k o s ^alb^- (Bet pirm negu 

ba nuotaika. Amold Schoenberg 
kartą atvirai pasisakė, kad jis po 
pirmųjų eilėraščio strofų dažnai 
net nekreipdavo dėmesio į se
kančių posmų žodžius. Vadinas, 
muzikinė idėja, poezijos paakin
ta, yra svarbiausia, ką kompozi
torius bando perduoti klausyto
jui. 

Ir Vlado Jakubėno dainų rink
tinėse rastume tokių dainų. Pa
imk "Ežerėlį". Ši dama (žodžiai 
Fausto Kiršos) yra būdinga Ja
kubėno meistriškam komponavi
mo būdui. Charakteringa šiam 
veikalui ne vien liaudiška melo
dika, bet ir fortefijono partija. 
Akordai, kuriuos kompozitorius 
vartoja balso palydai, beveik vi
sur yra sulaužyti, įdomiai per
mainingos harmonijos pagalba 
išdrabstyti. Šioje dainoje švelniai 
barstomi tokie akordai suda
ro tikrai tyvuliuojančio ežerėlio 
iliuziją. 

Kitas tipingas Jakubėno muzi
kos bruožas, kurį vėliau minėsiu, 
kalbėdamas apie simfoninius 
veikalus, tai savotiška mistika — 
aptemdyti, tarsi rūke paskendę, 
balzgani sąskambiai. 

Patyrusiam muzikui pakanka 

tai čia pat tačiau susiduriam su I 
dideliais ir ambicingais Jakubėno 
darbais. Tai trys "Simfonijos or- j 
kestrui", parašytos dešimtmečio 
bėgyje, nuo 1932 iki 1942 metų. 

Norėčiau tik čia priminti, kad| 
simfonijos parašymas (kone va
landa muzikos) yra didelis ir! 
sunkus darbas kompozitoriui. Be 
tobulo kompozicinės technikos j 
apvaldymo, muzikos kūrėjas čia j 
susiduria su orkestro inst'rumen- į 
tų pažinimu bei subtiliu, komp-j 
lituotu orkestravimo menu. Ir to j 
dar nepakanka: Simfonijos auto-i 
rius nuo pat pradžios privalo tu
rėti viso veikalo koncepciją - for- j 
mą savo mintyje. 

Paul Hindemith, rašydamas 
apie kompozitoriaus pasaulį, (A 
Composers World) vaizdingai 
apsako tokio veikalo užuomazgą' 
ir jo kūrybos vyksmą: įsivaizduo
kime, kai nakties metu, esant 
lauke, staiga blyksteli žaibas, nu
šviesdamas platų gamtovaizdį, ir j 
vienoje akimirkoje pamatome i 
peizažą su visomis smulkiausio- į 
mis jo detalėmis. Tokią akimirkai 
Hindemith vadina "Einfall" j 
("įkritis" turbūt nebūtų tinka-

*mas lietuviškas žodis?); tai mo-

stilius?", klausia anglų muzikas 
Ralph Vaugrm Wilitams, atsaky
damas: "tai • paprastai teutoniš
kas, vokiškas stilius".) Prie Ba
cho protestantiškais ehoralais 
pagrįsto harmonijos mokslo pri
dėkime dar slaviškų Maskvos, 
Varšuvos konservatorijų įtaką ir 
turėsime pirmuosius mūsų kom
pozitorius — Sasnauską, Naujalį, 
Bendorių ir kit, —.mūsų. dainų 
pirmuosius harmonizatorius. 

Gruodis ir Banaitis buvo pa

komentuočiau Jakubėno dainas 
ir jo stilių, praverstų turbūt pa
daryti gana svarbią pastabą. Mū
sų koncertų -— rečkalta lankyto
jai vis kažkodėl dar turi iš anksto 
susidarytą nuomonę, kad daina 
— tai pirmiausia graži melodija, 
gražaus balso padainuota. Nepa
neigiant, kad malonu klausyti 
gražaus dainavimo ir melodingos 
muzikos, turėtume tačiau at
siminti, kad dainos klausymas, 
meninė komunikacija, irgi yra 

pergyvenimas. Tai 
I tamprus bendravimas tarp poeto, 

pažvelgti į Jakubėno dainų pusla- mentas, kada kūrėjui įkrenta 
pį, kad tučtuojau atpažintų jos mintin veikalo idėja ir tuo pat 
autorių. Tai svarbus kompozi- metu jo pilnas vaizdas, kurį jis 
toriaus, o taipgi ir bet kurio kito turi atsiminti kūrimo valandose, 

kūrybinis miejt revoliucionieriai šioje Į t 
srityje. Tuo tarpu kai Gruodis 
domėjosi jų daugiau sutartinėmis. • , , ^ i poeziją, taip pat 
polifonija bei nepnklausomai Į , , 
V , i. ,. • band 
sleakanaų motyvų disonansi 

kompozitoriaus ir. klausytojo. 

niais susikryžiavimais, Banaitis: 

eksperimentavo sonoriniais dai
nų elementais, jo paties žodžiais, 
bandė sukurti joms lietuviškų 
dermių harmoniją. Jo leidinys 
"IOOtas dainų'".parašytų DP sto
vykloje Vokietijoje, yra tarsi ro
dyklė šioje mūsų muzikos srityje. 
Banaičio, Gruodžio, Šimkaus 
liaudies dainos vėliau tapo 
tiesiog miniatiūrinėmis kompo
zicijomis. 

Kartą, besikalbant šia tema su 
rašytoja Pūkelevičiūte, jinai pa
stebėjo, kad mū ų dainų perdir
bėjas - harmonizuotojas turėtų 
būtį visiškai laisvas nuo bet ko
kiu svetimų įtakų — '"tyras" — 
Seu"» ji. Prisiminė tada kompozi-
to rus Cerepnino žodžiai, kad 
nat ) muziką gal reikėtų pradėti 
visa Š naujo? 

T są, reikšmingą ir naują į-
našą >ioje srityje padarė mūsiš
kis Oirius Lapinskas, o ii, man 
atrodo pasekė Lietuvoįe Mont
vila, Erailrukas :.- kiti. 

ome suvoKti, įsijungti \ po
eto žodžius, pradžioje dažnai gal 
ir ne visai suprantamus.'Kompo
nuotos dainos klausymas reika
lauja pastangų ir, be abejo, subti
laus atlikimo. Kartais kompozito
riaus pasirinktasis eilėraštis gal 
ir nepatenkina poezijoje išprusu
si© klausytojo — svarbu bet
gi būtų žinoti, kad muzikos au
torių dažnai inspiruoja vien tik 
pagrindinė eilėraščio mintis ar

mėno kūrėjo bruožas. 
Grįžtant prie Jakubėno kompo

zicinės technikos. įdomu paste
bėti, kad jisai tokią laužytą har
moniją vartoja ne vien lyriškose 
gamtovaizdžio dainose, bet ir 
dramatiškais išsiveržimais kituo
se vokaliniuose veikaluose. Štai 
dainoje "Žemė kryžių ir smūtke-
lių" Jakubėno asmeniškas stilius 
ne tik akivaizdus, bet matome ir 
jo sugebėjimą perduoti Petro Ka-
ružo poezijos atkarius, įniršimo 
kupinus žodžius. 

Meniškos liaudies dainų har-
monizuotės, o taip pat ir 
meistriškai sukurtos solo darnos 
yra vėlyvesnis Jakubėno kūrybos 
rezultatas. 

Pradėjo jisai savo kompozicinę 
veiklą grynai instrumentaliniais 
muzikos kūriniais. Jeigu pirmuo
sius bandymus "Ehi vaizdelius 
fortepijonui", "Styginį kvartetą", 
"Melodiją - legendą smuikui", 
keletą rapsodijų — padėtume į 
šalį, kaip mažiau reikšmingus, 

visumos tęstinume ir detalėse. 
Ar simfonija būtų vienos, dvie

jų, ar trijų dalių, ji turi turėti 
minties vietisumą, išlaikyti pa
grindinę idėją. 

Tai sunkus procesas. Jakubenas 
buvo vienintelis mūsų kompozi
torių, ėmęsis ne vieno, bet net 
trijų tokių projektų. 

Nevarginsiu čia skaitytojo ko
kia nors tų simfonijų analize, 
juoba kad ir nėra tų simfonijų 
plokštelių ar juostų patiems pa
siklausyti. (Beje, noriu šia proga 
padėkoti savo bičiuliui Juozui 
Kreivėnui, iš kurio kruopščiai 
renkamos lietuvių muzikos bib
liotekos galėjau pasiskolinti vi
sas Jakubėno muzikos natas pa-
studijavimui.) 

Keletas pastabų. Pirmoji sim
fonija, nors ir yra vienos dalies, 
tačiau, priešingai Hindemitho 
idėjai, yra gerokai fragmentinė, 
stokojanti vietisumo. Taip pat šio 
veikalo instrumentacija yra ža-

j lia, šiurkšti, vistiek neišbaigtai 
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profesionali. 
Antroji simfonija, dėl savo ly

riškumo ir lietuviškų motyvų 
puošmenų, buvo ir, kiek žinau, 
yra populiari Lietuvoje. Simfo
nijos finalas yra itin charakte
ringas Jakubėno greitų tempų 
muzikai. Tai savotiškas kipšuko 
šokis. 

Trečioji simfonija yra didžiau
sias ir, mano supratimu, pats 
vertingiausias Vlado Jakubėno 
simfoninis kūrinys. Atrodo, kad 
su šiuo kūriniu, rašytu 1940-42 
metais, kompozitorius galutinai 
surado savo stilių, surado kalbą 
savo muzikiniam mąstymui, ir 
be liaudiškų citatų, kurios yra 
juk tik etnografinė puošme
na, visa muzikos dvasia yra per
dėm lituviška ir jakubėniška. 
Sunku žodžiais apsakyti, bet šio
je muzikoje jaučiu kažin ką mis
tiško, tarsi aidą senovės lietuvių 
pagoniškos dvasios (ką dažnai 
jaučiame ir Banaičio muzikoje). 

Jeigu Jakubenas tebūtų parašęs 
tik šias tris simfonijas, jo vardas 
mūsų muzikos istorijoje būtų vis 
vien nemirtingas. 

Simfoninė siuita "Miško šven
tė", kadaise su pasisekimu atlik
ta Chicagos Grant Parko koncer-1 
te, bei simfoninis - vokalinis vei- j 
kalas "Mano pasaulis" (Putino* 
žodžiai) apvainikuoja Jakubėno i 
simfoninius užmojus. 

Pastarasis veikalas, kaip ir kiti 
didieji Jakubėno kūriniai, tebe
laukia spausdintos laidos arba 
net ir užrašymo juostose bei 
plokštelėse. 

Didžiąją savo muzikos dalį 
Vladas Jakubenas parašė Lietu
voje prieš 3 0 - 4 0 metų, Ameri
koje jis gyveno pagal primum vi-
vere principą, užsidirbdamas 
duoną įvairiais darbais, darbe
liais. Gal todėl šiandien dauge
lio pažiūra į JakuBėną yra nu
kreipta kaip į visuomenininką-
žumalistą, ne kompozitorių. Er
zina dar ir tai, kai girdi, sakant, 
kad Jakubėno muzika esanti aka
demiškai sausa, dirbtinė. Į tai at
sakyčiau: ji neišklausyta, ati
džiai neišklausyta. 

Jakubenas savo muziką apibū
dino, kaip nuosaikiai modernią. 
Ne visai galėčiau čia sutikti, kaip 
dažnai nesutikdavau su kai ku-1 
riomis jo nuomonėmis: pirmiau
sia, modernumas yra labai 
netiksli sąvoka. Jakubėno muzi
ka tikrai nėra šiuolaikinė Jos 
šaknys neabejotinai pereito 
šimtmečio pabaigoje. Tai vėly
vas romantizmas su impresionis
tinės muzikos priemaiša. 

Jeigu Vladas Jakubenas ir čia 
Amerikoje būtų turėjęs palankias 
sąlygas puoselėti tą jam Dievo 
duotą krūybinį talentą, neabejo
čiau, kad turėtume dabar dar 
daugiau lietuviškos jo muzikos, 
gal ir su naujesniais keliais, nau
jesniais posūkiais. 

(Paskaita skaityta, minint Vla
de Jakubeso inirties sietines V37"7 

gruodžio U d. Jausizao centre, 
Oiicagoie, tat proga surengtoji 

šiai pavadinti ir novelėmis. Var-
{ d u taipgi tiks. 

Pradėjus Jurgį Jank* skaity
ti, sunku nuo knygos atsitrauk
ti. Skaitytoją jis pagauna (net 

leido Lietuviškos knygos klubas { ̂ ^ j l a b a i „ ^ pasakoji-
1977 m. Cbicasoje. Aplankas j ̂  tonu ^ d r a u g e ^ U J , 
pieštas Rūtos čepaitytės. Spau- L ^ | t a m p a ^ vaeamaL i r giliu 
dė -Drausro-spaustuvė. 4545 W. ^ ^ l o g ^ ^ g ^ ^ bet 
63rd St., Chicago, I L 60629. 
Kny^u 344 psl.. kaina 7 dol., 
g-aunama "Drauge". 

Šiame Jurgio Jankaus pasa
kojimų rinkinyje sudėti jų pen
ki: "Ir nebepasimatėm", "Isto
rija iš pirmųjų šaltiniuj", "Gal 
tokios tik vienos'", "Šiapus ir 
anapus teisybės" ir "Liudinin
kas". Pirmieji keturi kiek trum
pesni, bet irgi jau įprastos no
velės apimties, o paskutinis — 
"Liudininkas" jau netrumpos 
apysakos ilgio, net 168 psl. 

Jurgis Jankus šiuos penkis 
savo naujos knygos gabalus va
dina pasakojimais. I r Jankiu tai 
labai tinka, nes autorius yra ža
vingas pasakorius, kurio negali 
atsiklausyti, žinoma, tuos pen
kis naujus gabalus galima drą-

lyg ne per a k m n t , o per pačių 
veikėjų žodžio ir elgsenos priz
me. Šia ir kita prasme bene įdo
miausia bus pati ilgiausia nove
lė *IJudinw&as". Anot leidyk
los iodžiųu atrodo, "kas bebūtų 
galima naujo pasakyti apie ūki
ninkaitę, įsimylėjusią samdinį, 
ir jos tėvų pasipriešinimą- Bet 
Jankus šią istoriją papasakoja, 

fNuketta i 5 pusU 
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9j Tiri 50 metų patikimas Jums 
S patarnavimas. 
š Fhoae — 581-4111 
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WHY RETIRE OUT Of THE CITY? 
GRACIOUS LTVTNG, HfCLUDING THREE MEALS 

AIX YOU CAN EAT FOR AS LOW AS $11.00 PER DAT 
SAEE OUIET COMMUN1TY NEAR PARKS, SHOPPTNG AN CHURCHES. 

PARR3NG AVATLABLE, PUBLIC TRANSPORTATION NEAR BY 
INCLUDING ROCK ISLAND LINE. 

HOUSE OF BEVERLY RETIREMENT CENTER 
10347 S. Longmod, Chicago III. 238-4454 

L a O I E S AMO ttBNTLEMEN! 
Itair l w w l » JiB fer Pateatod-Goamoteed in Switzerlaa« and to 
R«gtBter«<I in TJSA, Gonada, Europe. It eurea Dandruff, Faliing 
Bate-. Itcnlat acalp. Spttttag enda. at&*gth*oxag HAIR, Root 
growth, and reatorin* NATCRAJL HalR COLOR. Using JIB 
yon w1!l Btref b» BAU) or GREY. 100% Goaranteed. Listed 
te Brantai, » • * Btmm Bevok. Dru^suChemiat Order 8TRJUGHT 
JIB IiAB.: * &JL, JM7 W. SMh SC, »«40 W.4?«ta 8a, So. 50tb 
Mnm.M\4lOt m., mtMų UL, H47 8. AAlaad AT*.. SSS4 Mo. 
j>WwiillH Av*. Cfctciaga, B. JIB Medtcine Uan*d 8 o&, 
we«k sappiy — $6.00. Money Order poatpaid Send Today 

IiABOBATORY, 14*7 So. 4MH lve . . CICKRO. UJU 

EKSKURSUOS 1 LETUYA 1978 METAIS!! 
AMERICAN TRAViL SERVICE BUREAtt 

įsteigia 1 9 » m. 
•72T U. WMHW Rm, CHcagi, tfffa^s 68643 

T#>|. — CSIZ) 238-97R7 
• VIENO* S Ą V A m e KEUOM1S: 

# 1 - gegužės mte. 1 4 ; # 2 - gegužės mte. 8 d.; 
# 3 — gegužės mėn 14 A: # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.; 
# 1C — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d. 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KEUOK18: 
# 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
# 5 — biržetio mėn. 18 d. (Rama): 
# § — birželio mis. 28 d. (lemngradas); 
# 7 — Kepas mėn. 2 d. (Roma); 
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija); 
# 9 — liepos- mėn. 17 d. (Paryžius); 
# 10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas); 
# n — liepos mėn. 31 d. (Lenangraons); 
# 12 — rugplūčio mėn. 7 d (Šveicarija); 
# 13 — rugpiūao mėn. 14 d. (Paryžius) 
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-LeningradasK 
# 18 — gruodžio meo, 20 d. (Kalėdinė) 

Dėl kailių ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travel 
Service Bureau! 

Visas ekakursijoa aplankys Kauną ir Trakus, Visos skrenda su 
palydovu. 

Taipgi parduodam* napigimua skrkHnms (čarterms) j Londoną, 
Franfcftnrtą, Zurichą, Vartuva, Havajus, Las Venas ir 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
ir batonaa vimas. Stabdžiai. 

vamzdžiai ir Įriti pa
taisymai. FIRESTONE TlRES. VVheel 
alignmeat and halsncinfp. Brakes. 
Shock afasorbera. Mnfftom and pspes. 
Tune-UpSL Labrication, Ghang© of oM 

COUHTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2428 W«t Mth drf»t — TtLCR 6-7171 

Veikia ouo TrOO r s l rytxs iki 8:00 r s t -***nx 
GeŠb/SSoiaia ano T00 "vi i^rto fts 4 «al poetot 
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PASAKORIAI 

(Atkelta iš 4 psl.). 

perpindamas kvapą užimančiais 
atsitikamais. Apysakoj apstu 
nuotykių, įvairių žmonių, meilės 
ir apgaulės, šantažo, skundų ir 
pasigailėjimo, tačiau iš esmės 
kūrinys krikščioniškas, giliai 
sukrečiąs ir nuoširdžiai pamo
kantis. 

Ne, tai nėra kokie pamokslai, 
bet kelių žmonių gyvenimo su
sikirtimas su nusikaltimais k* 
nuostabiu atlaidumu. Tai istori
ja, -pilna prasmės, aka namo ir 
džiaugsmo". 

JAV valdžios agentūra Natio- Studijos direktorius Nollen-
nal Endowm?nt for the Huma- j dorfs pabrėžia, kad šis šaltinių 

surašymas turi du pagrindiniur 
tikslus. P r m a , pade i bal ų stu 
dijų m o k s l i n i a m s atverti tyri
mų šaltinių prieinamumą, ka: 
turėtų paspartinti šios srities 
mokslinį darbą Vakarų kraštuose. 

nities (NEH) per savo tyrimų 
šVtinių skyrių - ' š porą mėne
sių patvirtino 39.000 do1. stipen
diją s'ud'jai a i r šaltinius baltų 
mokslinių tyrimų srityje. Apie 
13,000 skyrė pati NEH, o likusią; 
sumą pridėjo Wis?onsino univer- j Antrasis tikslas yra padėti NEH 
sitetas, kuris administruos šį pro-
jek'ą. 

Šios sjud'jos direktoriumi yra 
Wisconsino univ profesorius 
Vahers N.rflenda«€s, kuris š'uo 
mptu taip pat eina Baltų studijų 
draugijos (AABS) pirmininko 
pareigas. Prof. Vytautas S. Var
dys (Univ. of Oklahoma) kartu 
su prof. Ilse Lehiste (Ohio State 
Univ.) yra šios seudijos vicedi-
rektoriai. Numatyta sutelkti ko-
respondencinę specialistų tarybą. 
Ją sudarys parinkti estų, latvių ir 
lietuvių specialistai iš įvairių hu
manitarinių mokslų sričių. 

Tyrimų šaltinius, kuriuos šios 
studijos darbuetojai registruos, 
sudaro visa baltų kraštus liečian
ti studijinė medžiaga, padedanti 
šios srities tyrinėtojams jų moks
lo darbuose. Tai būtų specialūs 
reti leidiniai, dokumentų rinki-

Stebėk. i niai, statistinė medžiaga, biblio-/ • AJCCIOLOGIJA, 
Spręsk. Veik. Ateitininkų kursai į grafijos, enciklopedijos, žodynai, 
Dainavoje 1977. XII. 28 — 31. 
Tai vėl vienas iš tų šios rūšies 
knn. Stasio Ylos kruopščiųjų 
darbų, be kurių vargu ar būtų 
galima įsivaizduoti moksleivių' 
ateitininku veikla. Stambus 90 
psl. leidinys, suskirstytas į dauge
li skyrių ir poskyrių, iliustruo
tas Syvais piešiniais, schemomis, 
su gražiai pritaikintomis antraš
tėlėmis, pabraukimais, reikiamais 
ir išradingais akcentais. Tai tie
siog praktiškoji jaunimo ateiti-
ninkiškos veiklos metodų ir tu
rinio enciklopedija, stimuliuojan
ti akciją. 

• KAS TV ESI? Kofcs tavo 
charakteris? Koks tavo tempe
ramentas? Sangvinikas. Chole
rikas. Flegmatikas. Melancholi
kas. Tai kvm. Stasio Ylos atei-
tininkų kursuos išleistas 14 gra
žiai paruoštų puslapių, net su 
piešimais, leidinys. Labai {do
maus metodo kondensuotas 
žvilgsnis { minėtus keturis žmo
nių charakterius bei tempera
mentus, iškeliant jų teigiamas ir 
neigiamas puses, išryškinant 
bruožus. Norintieji su leidiniu 

gaH~Tašyt± šita>-ai-
i: H*v. St. "Ra* i -C C , Put

liam, Ct. 06260. 

skaičiavimo mašinomis pnema-
mi šaltiniai. Visa toji medžiaga 
bus suregistruota ir suklasifikuo
ta. Taip pat bus pažymėta, kurie 
baltiniai yra prieinamiausi, ku
riuos reikia išversti į pagrindines 
Vakarų kalbas. Bus ieškoma ir 
rankraštinės medžiagos, kuri pa
dės nuspręsti geriausius būdus 
naujiems tyrimų šaltiniams 
kaupti ir tam darbui ieškoti val
diškos finansinės paramos. 

Studijos metu bus apklausinė
jama apie 800 baltų srities moks
lininkų dviem atskirom anketom. 

agentūrai nuspręsti, kurie šalti
nių kaupimo projektai yra la
biausia r ėmin i . Nollendorfs ma
no, kad ši s"udija padės baltų 
mokslininkams geriau formuluo
ti savo tyrimų programas ir padė> 
sėkmingiau rungtis dėl tyrimų 
paramos vald'škose agentūrose. 

Prašydamas paramos šiai stu-
jai, Nollendorfs pabrėžė labai 
ryškų baltų studijų augimą pa
staraisiais dešimtmečiais Ameri
koj ir kituose Vakarų kraštuose. 
Nors beveik nėra institutų ir spe
cifinių programų šiai mokslo sri
čiai puoselėti, baltų s-tudijų moks
lininkai yra išvystę stebėtiną ak
tyvumą. Daugelis konferencijų ir 
čia, ir urrienyje, visa eilė bran
džių mokslo darbų ir leidinių ro
do gyvą dėmesį šiai sričiai. Nol
lendorfs tikisi, kad ši studija pa
skatins dar didesnį mokslinį ak
tyvumą baltų temomis. 

lietuviai dailininkai Vlado ŽUiaus parodoje, Kultūros ž.U. ny, New Yorke, š. m. sausio mėn. 7 d. Iš dešines j kairę: 
V. Kristolaityte, G. Montvilienė, E. Kepalaitė, P. Vaškys, E. Urbaitytė, A. Elskus, VI. Žilius, R. Viesulas, J. Sodaitis, 
Rūtenis, Ir. Griežė, C. Janusas, P. Jurkus, Z. Cselis, V. K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio 

Kultūrinė kronika 
KR TOMAS VENCLOVA 

DIDINA 1977 M. IŠEIVIJOS 
KNYGŲ DERLU; 

lų galeri ja dabar praplėsta . Pr ie 
jos pri jungti d a r keturi pagrin
dinai rekonstruot i pas ta ta i , 

Filmų įvairumai 
STASĖ SEM£ME?V£ 

pavadintas jis "98 eilėraščiai". 
, . . , , , . . Knygą išleido Algimanto Mac-
Noredarm sulaukti kuo platės-; k a u s ^ ^ ^ f o n d a g 

nes talkos šame studijiniame; ^ m j ^ ^ 
darbe, djrektonai kreipiasi ir l, tytas į tris dalis: "Achilo sky-

"A VtfOMAN'S DECISION" yra 
Chicagoje trk ką išleistas, dar . m e t u S^en jo j e eksponuo- ; Lenkijos žymiausio režisieriaus Į 

1977 metų data pažymėtas To- I J ' a m a ^ a u Siau kai? 3000 kuri- j Krzystof Zanussi filmas lenkų kai 
mo Venclovos poezijos rinkinys, 1 m U " Laibtd w r t i n S < * i r gausios ba, su angliškais parašais 

baltų mokslininkus, ir į etnines 
bendruomenes, prašydami atsi 
liepti ir tuos, kurie dar nėra tie-, 
sioginiai gavę studijos apklausi
nėjimo anketų, Visi, kurie galė
tų iš savo patirties suteikti žinių 
apie bet kokius baltų studijom 
naudingus šaltinius, prašomi ra
šyti šiuo adresu: RESEARCH 
TOOLS I N BALTIC STUDIES, 
812 Van.Hise, 1220 Linden Dr., 
Unfversity of Wisconsin, Madi-
son, Wisc 53706. 

• SVEČIAS, 1977 m., Nr. 3 
— 4. Lietuvių evangelikų liute
ronų laikraštis. Leidžia lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
Vyriausioji taryba. Žurnalas iš
eina Vas trys mėnesiai. Redaguo
ja kun. A. Trakis, 6620 S. St. 
Louis Ave., Chicago, 111. 60629. 
Administruoja dr. Adelė Trakis. 
Administracijos adresas tas pats 
kaip ir redakcijos. Metinė prenu
merata JAV, Kanadoje ir Austra
lijoje — 4 dol., Anglijoje — 1,5 
svaro, Vokietijoje — 8 DM, atski
ras numeris — 1 dol. 

• H A U N I M O BALSAS, 1977 
m. lapkričio mėn., Nr. 4. Leidi
nys išeina keturis kartus per me
tus. Tai lietuviškojo jaunimo Vo
kietijoje laikraštis. Redaktoriai ir 
leidėjai: W. Fischer, A. Herma
nas, J. Jurkšaitė, A. Siugždinis, 

M. Siūlelis, A. Vilčinskaitė. Straip
sniai i r informacija spausdinama 
liernvių kalba, bet kai kas duoda
ma ir vokiečių kalba. Laikraštis 
gyvas, aktualus, kūrybingas. Me- ; 
tinė prenumerata — 10 DM, stu
dentams — 7 DM., atskiro nume
rio kaina 3 DM. Redakcijos adre
sas: A. Vilčinskas, Zachringerstr. 
54,-3900 Heidelberg, W. Germa
ny. 

ę NUSPALVOSIU. Paruošė 
Birulė Vedegienė. Išleido Sv. Ka
zimiero lituanistinė mokykla Cle-
velande 1977 m. Tai 68 psl. di
delio formato gražus leidinys 
tiems mažiems vaikučiams, kurie 
dar tik pradeda susipažinti su rai
dėmis abėcėlės tvarka. Puslapy
je kiekvienos raidės duodamas di
delis pavidalas, jos apačioje nu
brėžtose linijose vaika ; jau gali 
pradėti tą raidę pats rašyti, o ki
tame gretiminiame puslapyje re
gimas kurio nors daikto piešinys, 
daikto prasidedančio išmoktąja 
raide, pvz., raidė A a, tai šalia 
nupieštas arkliukas, kurį galima 
mokinukui ir nuspalvoti. Leidi
nys yra gera priemonė pirmą kar
tą vaikui „usipaJintį su ;j:Jėmis. 
LC!<a:r..o Au.r.i — » uO.. ^,~JI*.J 

•Žurnalo puslapiuose religinio 
pobūdžio straipsniai, daug infor
macijų apie šiandieninę evange
likų liuteronų veiklą, vienas ki
tas žvilgsnis į praeiti- Be kita ko, 
šiame numeryje kun. Ansas Tra
kis plačiau rašo apie Šeštąjį pa
saulio liuteronų federacijos su
važiavimą; aprašymą papildo ir 
kita spausdinama to suvažiavimo 

das", "Kalbos ženklas" ir "Kiti 
eilėraščiai". Pa t s didžiausias 
yra paskutinis — naujausių ei
lėraščių skyrius — 43 eilėraš
čiai. Tai pirmoji Tomo Venclo
vos knyga laisvuosiuos Vaka
ruos. 

JUOZO MILTINIO SOFOKLIS 
PANEVĖŽIO DRAMOS 

TEATRE 

mus-sių*!:: V. 
Cr^lrfcfirt Vi.. 
14110 

Cleveland Ohio 

medžiaga; baigiamas M. E. Nau-
buro straipsnis "Kaimiečių švie
timas Mažojoj Lietuvoj"; asmeni
ne ir aplamai mažlietuviška pras
me įdomūs kun. A. Gelžinio "At
siminimai iš septynių dešimt
mečių". 

• BRIDGES, Vol. I, No. 9, 
December, 1977. Lithuanian — 
American Newsletter. Lithua
nian — American Community 
of U. S. A., Inc. Anglų kalba 
leidžiamas laikraštis informuoti 
lietuviškai nemokančius.- - Reda-' 
guoja Algirdas Budreekis, talkina
mas gausios redakcinės kolegijos. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: P. O. Box 9061, Boston, 
MA 02114. Metinė prenumerata 
— 3 dol. 

Rašoma apie lietuviškuosius 
Kalėdų papročius, apie samizda-
tinius Lietuvos leidinius, apie 
lietuviškuosius disidentus ir pla
čią visuomeninę bei kultūrinę lie
tuvių veiklą išeivijoje. 

• EGLUTĖ, 1977 m. gruodis, 
lietuviškas laikraštėlis vaikams 
išeivijoje. Leidžia ir spausdina 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Vyr. redaktorė — ses. O. 
Mikailaitė. Administratorė — 
Danguolė Sadūnaitė. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Eglu-
tė—Immaculate Conception Con-
vent, Putnam, Ckmecticut 06260. 
Metine prenumerata — 7 dol. 

Daug kalėdinių eilėraščių, 
.ipasakymėlių, piešinių, bet ir 
galvosūkių, darbelių, lietuvių 
kalbos pratimėlių ir viso kito, kas 

miina ir patraukia skai-

Plačiai i r už Lietuvos ribų ži
nomam Panevėžio dramos teat
re, kuriam vadovauja reždsie-

Vakarų Europos, lietuvių i r ru
sų klasikinio meno kolekcijos. 
Daug dėmesio sk i r i ama XVII-
XVIII amž. lietuvių dailei, č i a 
randami J . Damelio, L. Smugle
vičiaus, K. Rusecko, P . Smugle
vičiaus i r kitų darbai . Vert in
ga i r Vakaru Europos XVII-
XLX amž. paveikslų kolekcija. 
I šsamus i r Lietuvos 1907-1940 
metų dailės r inkinys. 

MIKALOJAUS HUSOVIANO 
"GIESMĖ .APIE STUMBRĄ" 

LIETUVIŠKAI 

Poeto Husoviano (1475-1533), 
gimusio istorinėje Lie tuvoje i r 
rašiusio lotynų kalba, "Giesmė 
apie lietuvišką s tumbrą" (Car-
men de s ta tura , fe r i ta te ac ve-

rius Juozas Miltinis, pastaruoju natione bisont is") , kur ią poe-
metu su didžiausiu pasisekimu' t a s buvo dedikavęs karal ienei 
praėjo Sofoklio tragedijos "Edi- j Bonai, išversta lietuvių kalbon 
pas karal ius" premjera. Tai be- ' j r išleista "Vagos" Vilniuje. Tai 
ne vienas įspūdingiausių Milti-' 108 psl. knyga. Poemos tekstą 
nio pastatymų. Įdomu ir tai, iš lotynų kalbos ver tė K. Kaz-

Paskutiniuoju laiku moterys ek
rane karaliauja. O jei ne viešpatau
ja, tai jau tikrai moterys filmuose 
pavaizduotos dabar visai skirtin
gos. Kas matė "Julia" ir "The Tur-
ning Point", galėjo jomis ne tik ža
vėtis, bet jos sukelia ir pagarbą. 

Ir, štai. čia yra filmas, kuria tu
ri tiek daug pasakyti apie vieną 
ypatingą moterį ir šneka apie ją 
taip iškalbingai, kad niekas, tur 
būt, be Ingmar Bergman neprista

tytų aiškesnio moters charakterio. 
O toji moteris yra Marta, pap

rastai vadinama namų šeimininke 
— žmona, motina, turinti mažą sū
nelį ir dirbanti raštinėje, kaip sąs
kaitininkė (buhalterė). Ji mėgsta 
jk šti savo mažą nosytę, kur jai ne
reikia. Bet vis iš savo gerumo. Ji 
yra sąjungos atstovė savo darbe ir 
gina -savo drauąę, nekaltai apkal
tintą pinigų pavogimu. Marta taip
gi nerimsta savo še;mos lizde, lyg 
nepatenkinta vedybomis, lyg ir be-

, sižvalganti kožkokios naujovės. O 
! kai jaunas, dailus vyrukas syk j ją 
pavėžina, Marta ir įklimpsta, kaip 
kate j degutą. Ar ji mato tunel o 
gale • viešą, meile vadinamą, te
sprendžia pats žiūrovas. 

Iš turinio aprašymo visiškai ne
galima spręsti, kad tai būrų vienas 

; geriausių filmų, p<istatytų praei-
j tais metais. 

Filme žvelgiama psichologiniai 
. giliau į žmogaus vidų. Martos vy-
i ras — ramus, taktiškas, tyliai ste
bi savo nerimstančią žmoną ir ma
to, kad ji netoli psichinio subyrė
jimo, ar norinti išsiveržti, ar slap
ta turinti nelegalių ryšių. 

Maja Komorovska, Lenkijos gar
siausia aktore, pagrindinėje rolėje 
pasižymi humoru, sviedžia žiežir
bas ekrane, dvelkia artistišku 
lankstumu. Joje spindi gyvastingu-

! mas. Ji moka kovoti, nepasiduoti. 
Ji, kaip tikra moteris, kai kuriose 
scenose atrodo savotiškai naivi, ir 
vėl nepaprastai išmintinga kitose. 
Jose kaupiasi tikro žmogaus pajė
gumas: mylėti ir duoti, ne vien tik 
imti. 

šis filmas yra tik suaugusiems. 
"A Woman's Decision" yra taip 
jausminiai sudėtingas, taip atjau
čiantis Martos reikalavimų ir vi
dinio alkio situaciją, kad suderina 
didj subtilumą bei išminti nepap
rastai harmoningai. 

^.MiiiiiiiiiiiiiiiifiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinfntiminHMtii 

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI m BRANGENYB1S 

PardavknMi Ir Vafa0VM 
2646 W. «Mfe Strsat — W . RE 1-1M1 
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kad Miltinis, savo režisieriaus 
karjerą pradėjęs dar nepriklau
somos Lietuvos teatre moder
niųjų dramaturgų pastatymais, 
savo 70 metų jubiliejiniam pa
statymui pasirinko graikiškąją 
klasiką. Irena Veisaitė, baigda
ma spektaklio recenziją gruo
džio 31 d. "Literatūroj ir me
ne", rašo: 

"Dgą gyvenimo ir kūrybos ke
lią nuėjo J. Miltinis, kad galėtų 
sukurti tragišką ir kartu pra-l 
skaidrintą spektaklį apie žmo
gaus egzistencijos harmonijos; 
galimybe, spektaklį, tarytum 
patvirtinantį jau minėto romė
nų stoiko Senekos žodžius: 
"Laimingas yra tiesiu ir teisin
gu sprendimu besiremiantis 
žmogus, kuris (...) net šėlstant 
ir n irstant likimui, išlaiko savo 
padėtį ir vietą" 

PRAPLĖSTA PAVEIKSLU 
GALERIJA KLAIPĖDOJE 

1973 m. čia įkurtoji Paveiks-

lauskas, o vert imą redagavo 
E. Matuzevičius. 

A N G L Ų N O V E L Ė 
Prieš kiek laiko buvo išleista ž> 

oriausių anglų rašytojų novelių *n< 
tologija. Įsigykite šią knygą sau 
arba kaip prasmingą dovaną ki
tiems švenčių proga. 

Tai pirma tokios apimties (46t 
pusi.) ir vertės antologija talpinan 
ti 24 rinktines noveles, kurios pu
mą kartą yra išverstos ir sudėtos , 
šią knygą. Jos sužavi kiekvieno 
skaitytoją. Antologiją paruošė ū 
komentarus pridėjo Povilas Gaučy* 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 4545 W. 6Srd SV 
Chioaeo. m 60629 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 D. 
iš Bostono ir New Yorko kaina tik $741.09 

įskaitant maistą, ekskursijas į Kauną ir Trakus 
Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d. 

SEKANČIOS VTENSAVATnNĖS — Maskva / Vilnius / Leningradas 
balandžio 25 gegužės 9 (užpildyta) 
balandžio 29 rugsėjo 17 
gegužės 4 rugsėjo 22 

DVISAVAITINĖS — 
gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2 

Illinois 
nokest} 

Kaina $7.00. 
gyventojai prideda 5 ' 

Maskva / Vilnius / Leningradas / Briuselis 
liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo S 

gruodžio 22 "ry,: 

Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — M£ CHAUTERS, 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų. 
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu Mo
kesčiu. 
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios iSvykimo laiku, bus pa
skelbtos vėliau. 
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės p 

TKANS-ATLANTIC TRAVEL SEBVTCE 
393 West Broadway, p.o. B<* 116 

South Boston, Ma. 02127, TtL (617) 368-6764 
įstaigai vadovauja: Aldona Adomoniene ir Albtai 

Prices are based on doubte oceupancy and are Mibject to 
and - or Government aporovaL 

vai.<;j ' 
•vmui. 

MAIHĮUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAM* 
[R MĖGĖJAMS 

PER ANNUM 

PASSBOOK 

ACCOUNTS 

V1ad>v v>>«ar* f*Ht"n> 

• P IRMIEJ I ŽINGSNIAI, 
1977 m. gruodžio mėn., Nr. 1. 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nių rtviky'<!ų lyikrtštėli* Chica
goje. Leidimą finansuoja Tėvų 
komivia.v Spaudai paruošia D. 
Bindokienė, ta lk in inkė — I. Bu-
Livčvk:cr.«. L t :d :n .o ^4 p,!. t : j -
p;Ldyu rt:oic:n:ų r*knaii*ii , p:c-
<:r.:a;s :r nx*nrsxAvT.* i?fysrruo-

Oaog sutaupysite, pirkdami tu 
jų reikmenis Pasinaudokite p? 
togro planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauka 
aptarnavimas. Atidaryta pirmac* 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vai 

3314 Weit 63rd Street 
TeL — PBospect 6-8398 

6% % 

HIGH RATES 7%* 
PAID QUARTERLY AT «, ASMt 

BRIGHTON «5» 
FEDERAL 

SAVINGS AND L0AI ASSOCfATIOI 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNUM 

S5000 or moce 
mtrtHurm 

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, HLIN0IS 60632 

TEL: LR 3-8248 
(WX8T OF CALTFOEMA AVE.) 

6%* 
PER ANNUM 
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REDAGUOJA OFELUA BARSKETYTĖ, 6640 S. TALM AN AVE„ CHICAGO, IL 60629; TELEF. (312) 476-1974 

. DĖMESIO STUDENTUI! IR BOSIMAM STUDENTUI! 
Ar jau pasirinkote moklso stu

dijoms sritį? 
Ar ieškote universiteto, kuris; 

labiausiai atitinka jūsų studi
joms? 

Ar turite pakankamai mokslą-. 
ptnigJU? 

Ar turite užtikrinta dirbą savo j 
srityje, mokslus pabaigus? 

Jeigu nors vienas klausimas' 
dar neatsakytas, gali būti, jog 
jums gali padėti neseniai įsteig
tas LIETUVIU PROFESIONA
LU RYSIU TINKLAS. 

Tinklo darbuotojai yra pai
ruose jums padėti ftsmnkti 
mokslo sritį, įstoti į tinkamiausia 
universitetą-, surirasti mokslapi-
nigius, susiieškoti tarnybą, moks
lus apvainikavus laipsniais. 

'Kiek jums kainuos tokios pa
slaugos? Beveik nieko. Jums 
tereikia pasižadėti, jog atei
tyje jūs sutinkate talkininkauti 
kitiems jauniems lietuviams, ku
rie ieškos tokių pat patarimų ar 
pagalbos. 

Profesionalų tinklas buvo į-
steigtas per Trečiąjį mokslo ir kū
rybos simpoziumą, įvykusį lap
kričio mėnesį, Chicagoje. Jo ini- į medicinos mokslų sritis. Taipgi 
ciatorius ir koordinatorius yra | numatyta :inkią plėJ Kitas 

Chicagos studentai ateitininkai savaitgalio diskusijose Nuotr. J. Kuprio 

darbiavimą su Afrikos bei Azijos 
kraš.ų mokslininkais. 

Ryšių tinklas susideda iš ke
liasdešimt paskirų sričių pro-
feiionalų - koordinatorių, kurie 
gerai pažįsta savo srities kolegas, 
išsibarsčiusius po universitetus 
bei įmones visur JAV-ėse ir Ka
nadoje. Ryšių tinklas apima įvai-

j rias griežtųjų, humanitarinių. 

tinklo darbuotojai nemano viską 
studentui ar studentei atlikti... 
teks nemažai daryti pastangų ir 
prašantiems... tačiau siūlomasi 
patarimais ir kitokia pagalba ke
lią į aukštąjį mokslą palengvinti. 

Suinteresuotieji kreipiasi raštu 
į Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos (PLJS) Ryšių centrą, 
2422 Wes* Maarąuette Road,Chi-
eago, Illinois 60629. Kreipiniuoce 
prašoma nurodyti, kokia sritimi 

juros mokslų profesorius dr. Vy- į sritis, pvz., teisę, ekonomiką, vai- Į domimasi ir kokia pagalba pra 
dymo (management) sistemas, 
kitas komercines sritis ir t.t 

Lietuvių 
tinklas yra 

tautas Klemas, kuris yra juros 
mokslų tyrinėjimų centro direk
torius Delaware universitete, o 
šiuo metu darbuojasi Wa-
shingtone, Nacionaliniame j šiems jauniems lietuviams, ne
moksiu fonde (National Science Į paisant jų tikybos, ar politinių 
•Foundation), kur veda bendra-' polinkių. Drauge įsidėmėtina, jog 

protesionaių ryšių 
pasiruošęs padėti vi-

•• 

soma. Besikreipiantiems bus raštu 
nurodyta į ką toliau kreiptis. 

Be abejo, visi šie kreipiniai, o 
vėliau ir konsultacijos su profe
sionalais, bus konfidencialūs. 

Romas Sakadolskis 

LITUANISTIKOS SEMINARAS 
Ateinančią vasarą, rugp. 6-19; Ohio) ir poetas T. Venclova (iš 

d. imtinai, rengiamas Penktasis Į Kalifornijos). 
lituanistikos seminaras jaunimui. 
Jis įvyks Loyola-of-the-Lakes jė
zuitų rekolekcijos namuose, ne 
per toliausiai nuo Kento valsty
binio universiteto, Ohio valstijo
je. Rengėjas —Pa.aulio lietuvių 1 mąsi skaitys poetas J. Blekaitis (iš 

Su paskaitomis devynioliktojo 
amžiaus Lietuvos atgimimo te
momis rutiko dalyvauti prof. D. 
Fainhauza-. Seriją paskaitų apie 
Nepr. Lietuvos teatro formavi-

LIETUVIŠKI 
VESTUVIŲ 

PAPROČIAI 

KAS IR KĄ? 
Mieli skaitytojai, 

Pirmiausia noriu visiem pa
linkėti laimingų, prasmingų, tur
tingų ir darbščių naujų metų. j 
Pirmas šių metų numeris pilnas i 
straipsnių, bet, kaip matote, galė
tų būti daugiau akademinio jau
nimo veiklos nuotraukų. Ar jaugi Į 
nieks nesidomi fotografija? 

Tikiu, kad visi skaitė pereitam 
numeryje apie "lietuvių ambasa
dorių". Ar niekam nepatinka, ar 
niekam nebeįdomi ta mintis? 
Kol kas esam gavę tik vieną at
sakymą. Dar neieškom kandida
tų —tik norim išgirsti jūsų nuo
mones ir siūlymus... 

Pasidalinkim šiuose puslapiuo
se savo kursų, suvažiavimų ar 
stovyklų įspūdžiais — visiems la
bai įdomu ir kartu naudinga su
žinoti, kas ką daro, kas ką galvo
ja. 

Lauksiu! 
Ofelija 

PUS V E I K U 
Kaip pranešta 'Tėviškės Ži

buriuose", antroji politinės jau
nimo veiklos konferencija pra
matyta 19*78 m. kovo mėnesį. 
Tam tikslui Kalėdų atostogų me- į 
tu Toronte susirinko PLJS poli
tinės veiklos komisija kartu su 
Kanados ir JAV kraštų pirminin
kais bei politinės veiklos koordi
natoriais. Tikimasi sudaryti 
kviestinių jaunuolių sąrašus, nes 
skaičius ribojamas 50 asmenų, 
paruošti konferencijai programą, 
įvertinti demonstracijas Wa-
shingtone. 

TRUMPOS 
BANGOS 

MOKSLUS BAIGUSIEJI 
r' 

Sveikinam visus mokslinguo
sius akademikus} Jonas Aviža 
baigė Loyola University, Algis 
Avižienis baigė University of 
Chicatro, Regina Bielkutė baigė 
Loyola University, Kristina Els-
bergaitė baigė Nothvvestern Uni
versity, Grasilda Reinytė baigė St. 
Xavier College, Judita Džiugaitė 
baigė UICC. Visiem, čia minė-
tiem ir ne, linkim daug daug sėk
mės ateities darbuose ar tolimes
niuose moksluose. 

LITERATŪROS VAKARAS 
CLEVELANDE 

Sausio 28 d., Clevelande stu
dentai ateitininkai ir moksleiviai 
ateitininkai ruošia literatūros 
vakarą. Visi kviečiami. 

jaunimo sąjungos (PLJS) Ryšių 
centras, kurio būstinė yra Chica
goje. 

Kaip kiekvieneriais metais, taip 
ir šiais, seminaras buvs skirsto
mas į tris pagrindines studijų sri
tis: lietuvių kalbą, lietuvių lite
ratūrą ir lietuvių rstoriją. 

Lietuvių kalbos dalykus sutiko; 
dėstyti mokyt. St. Barzdukas (iš 
Clevelando), prof. A. Klimas 
(iš Rochesterio) ir red. kun. J. 
Vaišnys (iŠ Chicagos). 

Studijas apie lietuvių poeziją 
praves prof. R. Šilbajoris (iš 

Washingtono). 
Siame seminare numatyta ir 

daugiau lektorių, apie kuriuos 
bus skelbiama vėliau "Akademi
nių prošvaisčių" skiltyse. Ateity
je taipgi bus smulkiau pranešta 
apie registraciją bei seminaro 
kainas. 

Dalyvių skaičius seminare bus 
ribojamas 40 asmenų. Suintere
suotieji kviečiami raštu kreiptis 
į PLJS Ryš'ų centrą, 2422 VVest 
Marąuette Rd., Chicago, Illinois 
60529. Ro Sak 

Pastaruoju laiku tarp lietuviš
ko jaunimo yra atgimęs- įdomus 
paprotys — tradicinės lietuviš
kos vestuvės, kuriose jaunoji, pa
mergės ir kiti pasipuošia lietu
viškais tautiniais rūbais ir atlie
kamos visos kitos ceremonijos 
kaip senų senovėje. Šio skyriaus 
buvusi red., Emilija Pakštai-
tė - Sakadolskienė savo vestuvė
se taipgi pasipuošė Aldonos Ve-
selkienės sukurtais ir išaustais, o 
ponio; Vaitaitienės pasiūtais ves
tuviniais rūbais. Vestuvinės apei
gos irgi buvo pravestos su vi
sais įvairiais šios progos lietuviš
kais papročiais. Čia rasite kelias 
nuotraukas iš tų vestuvių. 

Kongreso Ruošos Komiteto 
adresai: 

Prezidiumas 
nariai: Andrius Šmitas (pirm.), 
Alfredas Lucas (vicepirm.), Kęs
tutis Ivinskis (reikalų vedėjas), 
Romas Šileris (iždininkas), Rai
monda Šreifeldaitė (sekretorė). 

Būstinės adresas: 
4. "VVeltkongres der Litaui-

schen Jugend c/o Kęstutis Ivins
kis Oppelner Str. 61 5300 Borm 1 

Studijinės ir akademines prog
ramos komisija Vincas Bartusevi
čius, Danziger Str. 73 5560 Wit-
tlich 

Kultūrinės programos komisi
ja, Kristina Pauliukevičiutė, Ru-
binstr. 5 8000 Muenchen 50 

Techninė komisija (rūpinasi 
patalpomis ir kt.) Vingaudas 
Damijonaitis, Sudetenstr. 30 
6301 Webertal, Rotheim 

Lėšų telkimu rūpinasi Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės val
dyba (Romuva, 6840 Lampert-
heim — Huettenfeld). 

Aukas prašome siųsti tokiu ad
resu ir tokia sąskaita: 
4. Weltkongres der Litauischen 

Jugend. 
Konto Nr. 8,9257.04 
Volksbank Kreis Bergrtrasse, 
Bankleitzahl 553 915 00 
6840 Lampertheim. 

DĖMESIO 
SLIDINETOJAMS! 

Emilija Pakstaitė (dabar jau Sakadolskienė), pasipuošus vestuviniais rūbais, 
o mama riša nuometą. Nuotr. A. Urbos 

KONGRESO NAUJIENOS 
KETVIRTASIS PASAULIO 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

įvyks 
1979 metais nuo liepos 11 iki 29 

Europoje 
rV-tojo PLJK Ruošos komitetas 
po:ėdžiavo 1977 m. lapkričio 5 d. 
Hiuttenfelde, Lietuvių Vasario 16 
gimnazijoj, ir pramatė tokią 
kongreso eigą: 

1979.VII.1L-1979.VII. 18 
Kongresinė stovykla (Čia galės 

dalyvauti visas lietuvių jauni
mas. Tikimasi 500 dalyvių.) 

Stovykla įvyks prie Londono, 
tikriausiai "Royal Hollovvay 
College". 

1979.VRU4 
Oficialus kongreso atidarymas 

Londone, "Queen Elizabeth 
Hali". Kviečiama visa lietuviš
ka visuomenė. 

1979.VU.19— 1979.VII.27 
Studijų dienos, kurios bus pra

vertos Altenberge prie Koeln'o 
(Čia galės dalyvauti tik jauni

mo rinkti atstovai). 
1979.Vn.27-l 979ATI.29 

Kongreso iškilmingoji dalis ir 
| uždarymas, Koenigsteine prie 

IV-JO PASAULIO LIETUVIU .Frankfurto ir Frankfurte (Vokieti-
JAUNIMO KONGRESO TIKS
LAS: naujai pagrįsti ir įprasmin
ti jaunimo dalyvavimą išeivijos 
veikloje!" 

Šį tikslą patvirtino FV-tojo PL 
JK Ruošos komiteto nariai Hiut-

joje). 
(Kviečiami visi lietuviai). -
Pramatyta: talentų vakaras, 

parodos, uždarymo aktas ir su
pažindinimas su studijų dienų re-

j zultatais, koncertas, banketas ir 
tenfelde, Vakarų Vokietijoje, iškilmingos pamaldos. 
1977 m. lapkričio 5 d. rV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Paskutiniuoju laiku tarp stu
dentų jaučiamas didelis susido
mėjimas slidinėjimu. Dabar ga
lim ne tik tautinius šokius šokti, 
dainuoti, stovyklauti ir dirbti su 
lietuviais, bet kartu ir slidinėtL 
Štai čia visas •sąrašas išvykų su 
lietuviais slidinėtojais. 

1978 m., vasario 25 d», Šešta
dienį, 10 v.r., Moonstonė Ski Re-
sort, Ontario, Canada, įvyks bal-
tiečių slidinėjimo pirmenybės. 
Šios slidinėjimo varžybos yra |-
jungtos į PLS žaidynių - progra
mą. Šios varžybos yra pradžia 
mūsų sporto šventės, apjungian
čio^ viso pasaulio lietuvius spor
tininkus. Informacija gaunama 
pas Mečį Empakerį, 6 Robin Rd., 
Islington, Ont. Canada M9A 
2W7 

1978.11.27., Chicagos lietuvių 
slidinėtojų klubas ir lietuvių Gy
dytoju sąjunga ruošia slidi
nėjimo išvyką į Taos, New 
Mexico. 

1978.11.25 New Yorko Holiday 
Valley Žaibo studentų slidinėji
mo savaitgalis. Visi studentai 
kviečiami. Informacija gaunama 
pas Vytenį Čiurlionį Euclid, 
Ohio, (216)461-1525, 

Dtakuftijot Chicagos studentų ateitininkų draugoves su&- kaupimo savaitgaly. Nuotr. Jono Kuprio 

' * 

ŠTAI VALDŽIA! 
Dabartinę Pasaulio Lietuvių 

jaunimo sąjungos valdybą To
ronte sudaro: Gabija Juozapavi
čiūtė, Romas Puteris, Vaida Jay, 
Almis Kuolas, Regina Knox, Kris
tina Parėštytė, Dainora Juozapa
vičiūtė, Rūta Čepaitytė ir Jūra 
Šeškutė. 

BALTU SĄJUNGA URBANOJ 
Illinois universitete, Urbana, 

Illinois, veikia Baltų studentų są
junga, kurios valdybą sudaro pir
mininkas Brian Rejšek, vice
pirm. Arūnas Rumšą, sekr., ižd. 
Daina Sidrytė ir Mara Dukats. 
Kongreso naujienos 34 — 2 col 

DVIEJOSE VISUOMENĖSE 
"I visuomeninį gyvenimą žen

gia po Antrojo pasaulinio karo 
rubrendę lietuviai. Jų tautinę są
monę ir vertybių sistemą sąlygo
ja socialinė, politinė ir kultūrinė 
patirtis, sukurta jau išeivijoje, ši 
patirtis iŠ esmės skiriasi nuo tos, 
kuri formavo kartas, augusias 
Lietuvoje. 

Jaunimui yra sunku organiš
kai įsijungti į jam svetima patir
timi pagrįstą verkią; pilna: išei
vio asmenybės išvystymas reika
lauja aktyvaus dalyvavimo dvie
jose vi uomenėse - lietuviškoje 
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Į vestuvių puota atvykę jaunieji neįleidžiami, kol neiisi perka saldainiais. Nuotr. A. Urbos 
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B. Letcinsklo padaryta ir dail. V. Vije.kio isdekoruota kraičių skiynia — tėvelių dovana jaunavedžiams — Emilijai 
ir Romui Sakadnlskismi. . Nuotrauka Ai Urbo* 
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